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APRESENTAÇÃO 

 

Os estudos aqui apresentados foram cuidadosamente elaborados por 

professores do Brasil e do exterior, especialistas em temas de cidadania e de 

imigração, envolvendo dez universidades parceiras e sete programas de pós-graduação 

stricto sensu. A obra foi realizada sob a organização da Professora Aline Beltrame de 

Moura, co-coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Ius Gentium, 

UFSC/CNPq, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Santa Catarina, e da Professora Luciene Dal Ri, membra do Grupo de Pesquisa "Estado, 

Constitucionalismo e Produção do Direito", do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Ciência Jurídica, da Universidade do Vale do Itajaí. 

O livro foi produzido com financiamento obtido junto à Comissão Europeia no 

âmbito do Módulo Jean Monnet instituído no Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Projeto (600067-EPP-1-2018-1-BR-EPPJMO-

MODULE) sob a Coordenação da Professora Aline Beltrame de Moura. As ações Jean 

Monnet têm por objetivo promover a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão 

no campo de estudos da União Europeia em todo o mundo, incentivando a publicação 

e a disseminação de pesquisas acadêmicas. 

A presente obra se enquadra nas ações do Programa Jean Monnet ao ter como 

objetivo a realização de análise crítica dos clássicos institutos jurídicos da imigração e 

da cidadania que, a partir do desenvolvimento e consolidação da União Europeia, 

acabaram sofrendo uma profunda releitura em seus conteúdos e pressupostos 

jurídicos. As pesquisas ora apresentadas procuram levar o leitor à reflexão sobre os 

novos rumos e desafios acerca dos contornos e transformações da imigração e da 

cidadania na atualidade, levando em consideração as particularidades e 

potencialidades de criação de novas figuras jurídicas no âmbito dos processos de 

integração regional. Cumpre recordar que os conflitos jurídicos decorrentes das 

relações internacional privatistas surgem, frequentemente, em razão tanto da 

imigração, a qual potencializa o contato entre legislações estatais diferentes, quanto 

da cidadania Europeia, que deve se ater a alguns princípios supranacionais como o da 

não discriminação em razão da nacionalidade e que impulsionaram a criação de 

normativas comunitárias para disciplinarem o conflito de leis e de jurisdição no 

tratamento das questões relativas ao Direito Internacional Privado Europeu. 

Nesta obra, contamos com os estudos de professores e pesquisadores da 

Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Perugia, Universidad Nacional 

do Rosário, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 

CESUSC, Universidade da Região de Joinville e UNISOCIESC, os quais possibilitaram o 

estabelecimento de perspectivas e de análises diferenciadas, mas que ao mesmo 

tempo se complementam e valorizam o intercâmbio de conhecimento em prol da 
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construção de um saber jurídico crítico e reflexivo. A rede de autores que ora 

contribuíram para a composição da presente obra mantém, em grande parte, 

atividades de cunho acadêmico e de pesquisa há cerca de dez anos, proporcionando o 

intercâmbio de professores e alunos entre as instituições parceiras, bem como a 

organização de congressos e seminários, além de obras publicadas em temas ligados 

ao Direito Internacional Público e Privado e ao Direito da União Europeia.  

O livro é organizado em duas partes. A primeira dedica-se a temática da 

Imigração partindo de uma análise sobre o sistema europeu de imigração, 

contemplando todas as suas particularidades e atuais desafios para depois tratar do 

tema no âmbito brasileiro e das dificuldades impostas aos imigrantes no mundo 

globalizado, considerando a legislação convencional internacional sobre o assunto. A 

segunda parte do livro aborda o estudo da cidadania e da nacionalidade realizando 

uma profunda análise sob a perspectiva europeia, bem como sobre algumas 

particularidades da legislação brasileira e do instituto da proteção diplomática. 

Abre a obra o capítulo intitulado As políticas de imigração e asilo da União 

Europeia: balanço e perspectivas escrito por Alessia di Pascale, pesquisadora da 

Università degli Studi di Milano, Itália, que propõe uma reflexão sobre os resultados 

dos últimos 20 anos de legislação concorrente imigratória e de asilo, entre Estados 

membros e União Europeia. Dentre os principais pontos abordados está a pressão 

migratória, a gestão dos fluxos e do acolhimento, desde 2014, quando a questão se 

tornou uma emergência internacional. As medidas adotadas pelo bloco tentaram 

conciliar proteção à quem foge de situações graves e apoio aos Estados-membros de 

“fronteira”, com o objetivo de atenuar as causas que estão na origem da migração e de 

reforçar a capacidade de acolhimento e contenção. A autora denota, porém, que para 

o alcance de resultados mais sólidos, faz-se necessário canais acessíveis de imigração 

legal e a abertura para debater e refletir de forma séria a questão da imigração nos 

próximos anos.  

Na sequência, o trabalho apresentado em coautoria pela Professora Aline 

Beltrame de Moura e pela mestranda Fernanda Ruy e Silva da Universidade Federal de 

Santa Catarina sobre a Harmonização do Direito de Família no Direito Internacional 

Privado europeu: o Regulamento Roma III e suas repercussões para as famílias 

transnacionais realiza uma breve análise dos avanços e das limitações referentes ao 

processo de harmonização do direito de família no âmbito do direito internacional 

privado europeu, especificamente no que concerne à implementação do Regulamento 

Roma III. Para tanto, são analisadas decisões jurisprudenciais com a finalidade de 

observar de que modo os Tribunais têm lidado com os critérios de conexão 

estabelecidos em Roma III, em particular, com o critério da autonomia da vontade, 

levando-se em consideração o confronto entre as leis nacionais e a questão da ordem 

pública. 

Por sua vez, o Professor Paulo Potiara de Alcântara Veloso da Unochapecó traz 

uma análise das Relações entre migração e economia internacional: redefinição de 
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fronteiras analisadas a partir da “crise migracional” europeia, onde são analisadas as 

intersecções entre a migração e a economia internacional a partir de aspectos mais 

aparentes, como a relação de emprego e a mobilidade de mão-de-obra. O capítulo 

restringe a análise do direito internacional econômico aos sistemas de integração 

econômica atuais de modo a verificar que ambos são decorrências diretas do processo 

atual de globalização, motivo pelo qual assume-se como hipótese central que a relação 

entre migração e integração é intrínseca, tocando a natureza de ambos. Para tanto, o 

estudo parte da pretensa crise migratória que atinge a União Europeia, procurando 

extrair do universo fático, elementos fundamentais de análise que discutam a relação 

entre integração, fronteiras, migração e protecionismo. 

Logo após, traz-se o capítulo Os limites do Sistema de Dublim e a crise 

migratória e de refugiados na União Europeia: seria a proposta de reforma do Sistema 

Europeu Comum de Asilo uma possível resposta?, assinado por Érika Louise Bastos 

Calazans, Professora da Universidade Regional de Joinville. A autora analisa os limites e 

incoerências do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA), diante do forte aumento do 

número de imigrantes. As delineações da crise, denotam a necessidade de 

reformulação do Sistema, mas a proposta de reformulação que está em debate no 

Parlamento Europeu, não faz a revisão dos critérios do Regulamento de Dublim III, 

mantendo, portanto, as atuais fragilidades de sobrecarga de alguns países. Na análise 

dos principais elementos da proposta de reforma, a autora evidencia que a Comissão 

da União Europeia marginalizou as possibilidades trazidas pelo burden sharing que 

implica em dividir, de forma proporcional, a obrigação internacional de acolhimento e 

auxílio aos imigrantes e refugiados, criando uma situação em que os Estados-Membros 

são coagidos a participar no esquema de transferência permanente e tendem à 

violação sistemática de direitos humanos. 

A seguir, a contribuição das professoras Luciene Dal Ri, da Universidade do Vale 

do Itajaí, e Manuela Fernanda Gonçalves Ferreira, da Unisociesc, tem como título A 

nova regulação migratória no Brasil: da afirmação de direitos à incoerência normativa, 

na qual evidencia-se a preparação da atual legislação migratória brasileira, que reflete 

as disposições constitucionais e os instrumentos internacionais e regionais para o 

atendimento e a garantia de direitos humanos. O capítulo questiona se a almejada 

humanização da legislação migratória nacional ficou prejudicada pelas 

discricionariedades apresentadas na Lei de migração, pelos vetos presidenciais e pelo 

decreto que a regulamenta. A análise das novas normas migratórias brasileiras 

denotou que muito embora tenha ocorrido um inegável avanço para a regulação e 

efetivação de direitos do imigrante, existem pontos dúbios e discricionariedades que 

permitem insegurança jurídica e descaso para com o estrangeiro, prejudicando a 

humanização da política migratória brasileira, bem como de harmonia com as normas 

constitucionais. 

O capítulo Os (des)caminhos da convenção internacional sobre os direitos dos 

trabalhadores migrantes e suas famílias, apresentado pela professora Luciene Dal Ri, 

da Universidade do Vale do Itajaí, aborda o trabalho das Nações Unidas para a 
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proteção do imigrante, por meio de instrumentos jurídicos internacionais, e em 

particular da recepção da 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores 

migrantes e suas famílias' no ordenamento jurídico brasileiro. Em sua contribuição, a 

autora analisa a citada 'Convenção' que visa afirmar padrões globais de proteção aos 

imigrantes, denotando proximidades, benefícios e dissonâncias com o ordenamento 

jurídico brasileiro, com o intuito de evidenciar a demora na ratificação e incorporação 

da citada 'Convenção internacional' ao ordenamento jurídico interno. 

A migração e o direito de voto no mundo globalizado é o tema proposto em co-

autoria pelo Professor da Universidade Estadual de Campinas, Luis Renato Vedovato, e 

as mestrandas Amanda de Souza Camargo, Carolina Piccolotto Galib, Maria Carolina 

Gervásio Angelini e Viviane de Arruda Pessoa Oliveira. O estudo parte do pressuposto 

que o direito de voto é negligenciado ao migrante, portanto, analisar o exercício dos 

direitos políticos diante da globalização exige um repensar sobre o papel do Estado, 

tanto nas suas relações internas quanto nas internacionais. Verifica-se que, de fato, há 

uma interdependência cada vez maior entre os ordenamentos jurídicos interno e 

internacional. Nessa esteira, o trabalho verifica que garantir a cidadania ao estrangeiro 

é um caminho para se reconstruir o papel do Estado e efetivar direitos fundamentais 

do migrante.  

Fechando a primeira parte do livro, a professora Patricia Grazziotin Noschang e 

a mestranda Julia Fragomeni Bica, da Universidade de Passo Fundo, trabalharam no 

capítulo Mudanças climáticas e consequências humanas: os migrantes ambientais a 

evidenciação de uma crise humanitária, motivada pela degradação ambiental. Nesse 

contexto, a migração ambiental seria um caminho forçado pela busca por 

sobrevivência. O escasso enfrentamento do tema tem sido feito por meio de 

documentos do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), com caráter de soft 

law. A responsabilidade e os efeitos das mudanças climáticas em nível mundial 

denotam a necessidade de maior enfrentamento por parte do direito internacional, 

para diminuir a degradação ambiental e regular a migração ambiental. 

A seção da obra que trata da cidadania e da nacionalidade inicia com um artigo 

produzido Roberta Clerici, Professora emérita de Direito Internacional Privado da 

Università degli Studi di Milano, na Itália, intitulada Cidadania, lei nacional e estatuto 

pessoal do indivíduo: a influência do Direito da União Europeia. A pesquisa objetiva 

analisar as modificações realizadas pelas normas emanadas no âmbito das instituições 

europeias e da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia acerca do 

estatuto pessoal do indivíduo no campo do direito internacional privado. Trata-se de 

verificar se, e em que medida, o direito “comunitário” pode incidir em relação à 

cidadania e ao critério da lei nacional referente ao estatuto pessoal do indivíduo, em 

particular, ao direito de família, bem como de comparar qual espaço que resta 

reservado para as normas de origem estatal e internacional. 

Na sequência, temos o capítulo A cidadania da União Europeia, escrito pela 

professora Alessandra Lang, Professora Associada de Direito da União Europeia da 
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Università degli Studi di Milano, na Itália, o qual tem por escopo oferecer uma ampla 

visão sobre as características da Cidadania da União Europeia, apresentando o 

percurso histórico de construção do instituto, detalhando os seus modos de aquisição 

e de perda, analisando os deveres e os direitos titularizados pelo cidadão europeu. 

Particular atenção é dispensada ao direito de circulação e permanência no território 

europeu, uma vez que as migrações dentro do espaço europeu são cada vez mais 

frequentes e intensas, ocasionando uma série de consequências jurídicas tanto para o 

cidadão europeu imigrante quanto para o Estado hóspede. 

 A contribuição de Maria Chiara Locchi, pesquisadora na Università degli Studi di 

Perugia, Itália, aborda o tema A integração linguística dos migrantes estrangeiros na 

Europa, na qual ela trata da tendência de países europeus em estabelecer como 

condição necessária para uma permanência legal dos estrangeiros no território da 

sociedade de acolhimento a integração, linguística e cívica. Denota a autora que a ideia 

de integração dos estrangeiros não comunitários é expressão do processo de 

superação na Europa das políticas multiculturais e diferencialistas, em favor de uma 

coesão social subordinada à integração relacionada com elementos constitutivos da 

comunidade nacional. Mesmo sem uma regulamentação comum entre países da União 

Europeia, quanto à integração dos estrangeiros não comunitários, a autora evidencia a 

importância de refletir sobre alguns caracteres de um atual “modelo europeu de 

integração”. 

A professora Maria Victoria Alvarez, da Universidade Nacional do Rosário, na 

Argentina, apresenta o capítulo intitulado A cidadania post-nacional e o déficit 

democrático em espaços regionais: os casos da União Europeia e do Mercosur, no qual 

aborda as transformações sofridas pelo instituto jurídico da cidadania, dentro dos 

citados processos de integração regional. Para a análise das transformações, a autora 

parte da concepção de uma cidadania pós-nacional, colocando ênfase na sua dimensão 

política e evidenciando o déficit democrático dos processos de integração. A pesquisa 

denotou que em ambos os blocos regionais buscou-se sanar as deficiências de 

legitimidade e de representatividade, por meio da inclusão de órgãos parlamentares 

regionais, eleitos diretamente pelos cidadãos. Esses órgãos parlamentares, porém, têm 

uma atuação muito limitada e são apenas um dos possíveis caminhos para suprir as 

deficiências da participação cidadã. Por fim, a autora denota que o processo 

democrático ainda depende da vontade política dos Estados membros. 

No capítulo apresentado pela Professora Aline Beltrame de Moura da 

Universidade Federal de Santa Catarina, intitulado As novas políticas de concessão da 

nacionalidade para investidores estrangeiros em Estados membros da União Europeia 

e no Brasil são analisadas as relevantes transformações que o instituto da 

nacionalidade vem sofrendo, principalmente diante dos mais recentes fenômenos 

observados na condução de políticas estatais voltadas à reforma das legislações sobre 

nacionalidade e concessão de vistos com o escopo de introduzir inusitados critérios 

para a atribuição do status civitatis aos estrangeiros, principalmente aos investidores. 

Verifica-se, assim, em que medida as políticas implementadas por Estados membros da 
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União Europeia e pelo Brasil, destinadas a atribuir a nacionalidade por meio da sua 

“venda”, direta ou indireta, aos investidores estrangeiros, não sejam uma forma de 

utilizar este instituto jurídico para fins políticos e econômicos, desconfigurando o 

clássico conceito de nacionalidade de modo a violar a normativa internacional e 

regional.  

Adentrando em tema clássico do direito internacional, a última contribuição é 

do Professor Lucas Carlos Lima da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo capítulo 

é intitulado Nacionalidade e proteção diplomática no Direito Internacional, no qual 

pretende analisar o papel da nacionalidade na efetivação do instituto da proteção 

diplomática. Para tanto, a linha interrogativa do estudo desenvolver-se-á em três 

partes. As duas primeiras são descritivas e visam uma análise do regime jurídico atual 

no direito internacional relativo a proteção diplomática e o papel da nacionalidade na 

proteção diplomática, sobretudo pela maneira como a matéria veio codificada nos APD 

de 2006. Na última parte, serão analisados e explorados os problemas da proteção 

diplomática nos quais a nacionalidade não desempenha papel predominante no 

exercício do instituto por parte dos Estados. O autor cuida-se, em específico, da 

situação dos refugiados e apátridas, bem como da espécie de proteção diplomática 

oferecida pelo direito do mar em relação a embarcações. Algumas reflexões com base 

no exame da prática recente relativa são tecidas nas considerações finais, sobretudo 

perquirindo-se à indagação de potenciais tendências futuras do instituto. 

 

Aline Beltrame de Moura 

Luciene Dal Ri 
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AS POLÍTICAS DE IMIGRAÇÃO E ASILO DA UNIÃO EUROPEIA:                                       

BALANÇO E PERSPECTIVAS1  

 

Alessia Di Pascale2 

 

INTRODUÇÃO 

Transcorreram quase vinte anos do início das políticas de imigração e asilo da 

União Europeia. Desde 1999, a partir da entrada em vigor do Tratado de Amsterdam, a 

União Europeia (dentro do agora 1º pilar) dispõe de fato de competência, ainda que de 

forma concorrente com os Estados-membros, em tais setores3.  

Um balanço dos primeiros quinze anos foi feito pela Comissão na comunicação 

apresentada em março de 2014 “Uma Europa aberta e segura: como realizá-la”4, 

pródromo a definição do novo programa plurianual, então adotado poucos meses 

depois do Conselho Europeu5. Nos termos do art. 68 de fato cabe aos chefes de Estado 

e de governo dos países-membros a definição das diretrizes estratégicas do 

planejamento legislativo e operacional nas aéreas de liberdade, segurança e justiça. Ao 

enfatizar as relações positivas, a Comissão pôs em foco os problemas mais críticos: 

entre eles se destacava a necessidade de garantir plena aplicação e execução dos 

instrumentos existentes, sobretudo no que se refere a normativa referente ao asilo, e 

de completar o quadro jurídico de uma política comum de migração (considerado, 

portanto, em estado ainda ao menos parcialmente inacabado). Um ano depois, a nova 

                                                        
1 Título original: Le politiche di immigrazione e asilo dell’Unione europea: bilancio e prospettive. Artigo traduzido da 

língua italiana por Guilherme Bedin, mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

2 Pesquisadora de Direito da União Europeia, Departamento de direito público italiano e supranacional, Università 
degli studi di Milano, Itália, alessia.dipascale@unimi.it.  

3  Para uma análise das modificações feitas na área da liberdade, segurança e justiça e da evolução da política 
europeia em matéria de imigração, ver as várias contribuições em C. KADDOUS-M. DONY (sous la direction de), 
D’Amsterdam à Lisbonne. Dix ans d’espace de liberté, de sécurité et de justice, Bâle- Bruxelles-Paris, 2010, e entre 
eles, em particular, H. LABAYLE, La nouvelle architecture de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, p. 3 ss.; 
para um quadro analítico das várias áreas desenvolvidas pela União Europeia, sobretudo depois da entrada em 
vigor do tratado de Lisboa,  per un quadro analitico dei vari settori sviluppati dall’Unione europea, soprattutto 
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ver as várias contribuições em G. CAGGIANO, I percorsi giuridici per 
l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento nazionale, 
Torino, 2014; in S. AMADEO (a cura di), Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, Torino, 2015; K. 
HAILBRONNER, D. THYM (Eds.), Eu Immigration and asylum Law, A Commentary, 2da  ed., Monaco, 2016. 

4  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni, “Un’Europa aperta e sicura: come realizzarla”, COM(2014) 154 def., dell’11.3.2011. 

5  Conselho Europeu, Conclusões, 26/27 de junho de 2014, EUCO 79/14, Bruxelas, 27 de junho de 2014. Ver a 
respeito, S. CARRERA, E. GUILD, The European Council’s Guidelines for the Area of Freedom, Security and Justice 
2020. Subverting the ‘Lisbonisation’ of Justice and Home Affairs?, CEPS Essays, 13/14 Julho de 2014. 
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Comissão Europeia assume as funções, no 1° de novembro de 2014, sob a presidência 

do luxemburguês Juncker, encontrou-se a enfrentar uma pressão migratória de 

enormes proporções para a Europa e o tema da gestão dos fluxos e do acolhimento 

acentuou-se para uma emergência internacional. Diante do agravamento da situação 

de crise no Mediterrâneo, em maio de 2015, a Comissão europeia propôs medidas de 

execução imediatas, identificando, ainda, as ações a serem desenvolvidas nos anos 

futuros a fim de melhorar a gestão da migração como um todo.6 A comunicação que 

definiu a agenda europeia para migração foi seguida por várias iniciativas nos meses 

sucessivos, entre as quais uma nova guarda costeira e de fronteira europeia, dotada de 

novos e mais incisivos poderes e recursos próprios (pessoal e 

equipamentos/instalações)7, o início de uma (controversa) colaboração com a Turquia 

para o repatriamento de todos os novos imigrantes irregulares que chegaram nas ilhas 

gregas da Turquia8; o reforço do quadro de referência em matéria de repatriamento de 

estrangeiros em condição irregular 9  e a introdução de um mecanismo de 

realocamento, em desacordo com o Regulamento de Dublim10, com o objetivo de 

apoiar os dois Estados-membros mais expostos ao fluxo de imigrantes, tornando 

efetivo aquele princípio de solidariedade e de repartimento equitativo dos ônus, que 

deve guiar as políticas em matéria de asilo e imigração (art. 80 Tfue). 

                                                        
6  Comunicação da comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social europeu e ao 

Comitê das Regiões, Agenda Europeia sobre Migração, COM(2015) 240 final do 15 de maio de 2015. 

7  Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, relativo à 
guarda de fronteira e costeira europeia que modifica o Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que ab-roga o Regulamento (CE) n. 2007/2004 do Conselho e a decisão 2005/267/CE do Conselho, in 
GUUE L 251 de 16.9.2016, p. 1 ss.   

8  A partir de setembro de 2015, é intensificada a cooperação bilateral através da determinação de objetivos 
comuns e compromissos recíprocos, definidos no curso de numerosos encontros bilaterais que culminaram na 
reunião do Conselho Europeu de 17-18 de março de 2016, a margem da qual os chefes de estado e de governo 
europeus, juntamente aos presidentes das instituições e do Alto Representante, definiram, com o primeiro 
ministro turco Davutoğlu, os termos de uma articulada estratégia. Na sequência ao plano de ação comum UE-
Turquia iniciado em 29 de novembro de 2015 e a declaração UE-Turquia de 7 de março, com uma declaração 
adotada em 18 de março, foi previsto que todos os novos imigrantes irregulares e os requerentes de asilo, cujos 
pedidos de asilo foram declarados inadmissíveis, vindos da Turquia para as ilhas gregas fossem devolvidos à 
Turquia. O Tribunal de primeira instância declarou inadmissível o recurso interposto por três recorrentes contra a 
Declaração de 18 de março, considerando que não se tratava de um ato da União Europeia. Ordenanças do 
Tribunal de 28 de fevereiro de 2017, NF c. Consiglio europeo, T-192/16, ECLI:EU:T:2017:128, NG c. Consiglio 
europeo, Causa T-193/16,  ECLI:EU:T:2017: 129, NM c. Consiglio europeo, Causa T-257/16, ECLI:EU:T:2017:130, 
para um comentário ver S. CARRERA, L. DEN HERTOG, M STEFAN, It wasn’t me! The Luxembourg Court Orders on the EU-
Turkey Refugee Deal, in CEPS Policy Insights, No. 2017/15, diponível em: www.ceps.eu. 

9  Recomendação da Comissão de 1.10.2015 que institui um manual comum sobre repatriamento que as 
autoridades competêntes dos Estados-membros devem utilizar na realização das atividades conexas ao 
repatriamento, COM(2015) 453 final del 9.9.2015; regulamento (UE) 2016/1953 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de outubro de 2016 relativo ao estabelecimento de um documento de viagem europeu para o 
repatriamento de cidadãos de países terceiros cuja estadia/residência seja irregular, e que revoga a 
recomendação do Conselho de 30 de novembro de 1994, in in GUUE L 311 del 17.11.2016, p. 13. 

10  Infra par. 2. 
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Desde o momento da designação dos novos Comissários, o novo presidente 

quis colocar ênfase na importância da política migratória, atribuindo pela primeira vez 

uma expressa competência sobre a imigração ao novo Comissário dos Assuntos 

Internos, o grego Dimitris Avramopoulos, que se tornou “Comissário da imigração, 

assuntos internos e cidadania” e indicando-lhe11 de imediato as diretrizes para ações 

futuras, prontamente confirmadas na agenda adotada em maio: a) o melhoramento 

do controle das fronteiras, através do fortalecimento da capacidade operacional e da 

estrutura da Frontex; b) a promoção de uma nova política europeia em matéria de 

imigração regular, centrada principalmente na imigração qualificada; c) a plena 

atuação do Sistema Europeu Comum de Asilo, desenvolvendo uma estratégia para as 

situações de emergência, com particular atenção para a solidariedade e a colaboração 

com países terceiros; d) a luta contra a imigração irregular, tornando a repatriação 

mais efetiva. 

A presente contribuição propõe algumas reflexões acerca do quadro até agora 

definido, também em relação à adequação a respeito a situação de grande pressão e 

emergência que está caracterizando a fase atual dos fluxos migratórios. 

 

1 AS POLÍTICAS DE IMIGRAÇÃO E ASILO DA UNIÃO EUROPEIA. 

O início das políticas de imigração e asilo na União remonta a 1999, quando, 

após a entrada em vigor das normas que fixavam as competências comunitárias, foram 

inseridas no agora primeiro pilar do Título IV TCE (circulação das pessoas, fronteiras, 

vistos, asilo, imigração e cooperação jurídica em matéria civil), foram definidas as 

orientações políticas pelo Conselho Europeu, na ocasião da reunião realizada em 

Tampere, na Finlândia, em outubro daquele ano. Os objetivos agora indicados eram 

bastante ambiciosos e incluíam, entre outros, a elaboração de um regime comum 

europeu de asilo e de um quadro jurídico voltado a garantir o tratamento equitativo 

dos cidadãos de países terceiros, com direitos e obrigações, tanto quanto possível, 

similares aquelas de que se beneficiam os cidadãos europeus, especialmente para os 

residentes de longa duração. Nos quinze anos sucessivos, aconteceram muitos eventos 

significativos que tiveram uma influência relevante também sobre a política migratória 

                                                        
11  A carta do Presidente Juncker endereçada ao novo Comissário da imigração, assuntos internos e cidadania foi 

publicada no site da Cimissão Europeia: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/avramopoulos_en.pdf. 
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da União, como os eventos do 11 de setembro de 2001, que fizeram reemergir 

preponderantemente as preocupações no mérito da segurança e o controle dos 

ingressos e da presença estrangeira,  bem incorporadas pelo programa de Haia 

(2004)12, levando à adoção de vários instrumentos funcionais para a contenção das 

chegadas e ao repatriamento de estrangeiros em situação irregular (pode-se recordar, 

em particular, a instituição da Frontex13 e a adoção da controversa diretriz de 

repatriamento)14. O Programa de Estocolmo, junto ao “Pacto europeu sobre imigração 

e asilo”, adotado pelo Conselho Europeu em outubro de 2008 (bem como o Plano 

estratégico de asilo, adotado pela Comissão em junho de 2008), e a abordagem global 

em matéria de imigração15 traçou as linhas evolutivas da segunda fase (pós Tratado de 

Lisboa). Na vigência do Programa de Estocolmo, foram implementados diversos dos 

objetivos fixados (dentre os quais, o reforçamento dos mecanismos de funcionamento 

e da governance Schengen, o desenvolvimento do sistema comum dos vistos, a 

definição das condições de ingresso para algumas categorias de trabalhadores de 

                                                        
12  Desde o início da competência no setor de imigração, tem havido consenso interno acerca da elaboração de 

medidas de combate à imigração irregular. Os numerosos atos normativos em tal setor foram voltados 
principalmente a reforçar o controle e a vigilância das fronteiras externas da União Europeia, a favorecer o 
repatriamento dos imigrantes irregulares, mas também a definir as sanções, administrativas e penais, aplicáveis 
contra aqueles (transportadores, mas também empregadores) envolvidos no processo de imigração ilegal. Para 
uma análise detalhada das medidas adotadas pela União Europeia no setor da imigração irregular cfr. MERLINO M., 
PARKIN J., Irregular Migration in Europe: EU policies and the Fundamental Rights Gap, CEPS, 2011. 

13  A Agência da União Europeia foi instituída em 2004, por meio do do Regulamento n. 2007/2004, para a gestão da 
cooperação operacional nas fronteiras externas dos Estados-membros. A Agência teve a função de coordenar a 
cooperação operacional entre os Estados Schengen no âmbito da proteção das fronteiras, auxiliando-os em 
circunstâncias que requeriam uma maior assistência técnica e operacional nas fronteiras externas, especialmente 
com o destacamento de peritos, e oferecendo o suporte necessário à repatriação dos cidadãos de Países terceiros 
presentes ilegalmente. Era também previsto que esta assistisse os Estados-membros na formação dos corpos 
nacionais das guardas de fronteira, efetuasse análises de riscos e seguisse os desenvolvimentos da pesquisa no 
âmbito da vigilância das fronteiras externas. A Frontex iniciou suas atividades no dia 1º de maio de 2005, 
tornando-se operacional em 3 de outubro de 2005. A disciplina sofreu algumas mudanças significativas por obra 
do subsequente regulamento n. 863/2007. do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de julho de 2007 que 
insituiu um mecanismo para a criação de equipes de intervenção rápida nas fronteiras, do regulamento n. 
1168/2011 do Parlamento e do Conselho de 25 de outubro de 2011 e do regulamento (UE) n. 656/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que definiu as regras de compromisso  para o patrulhamento conjunto e o 
desembarque das pessoas interceptadas ou resgatadas de modo a garantir a segurança daqueles que buscam 
proteção internacional e para evitar a perda de vidas humanas no mar. A reflexão iniciada no contexto da 
definição da agenda europeia levou à sua substituição por uma guarda de fronteira e costeira, dotada de novos 
poderes e recursos, supra nota 6.  

14  Direitva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro que estabelece normas e 
procedimentos comuns aplicáveis nos Estados-membros no repatriamento de cidadãos de países terceiros cuja 
residência seja irregular, in GUUE L 348 de 24.12.2008, p. 98. Adotada após três anos de negociações entre 
Estados-membros e Instituições, suscitou vívidas reações de por parte de associações, sindicatos, mas também de 
muitos governos dos países latino americanos e africanos. Para um comentário ver F. MAIANI, Directive de la honte  
ou instrument de progrès? Avancées, régressions et statu quo en droit des étrangers sous l’influence de la 
Directive sur le retour, in Annuaire suisse de droit européen 2008/2009, p. 289 ss.; A. BALDACCINI, The Return and 
Removal of Irregular Migrants under EU Law: An Analysis of the Returns Directive, in European Journal of 
Migration and Law, 2009, Vol. 11, N° 1, p. 1 ss. 

15  Comunicação da Comissão de 8 de outubro de 2008, reforçar a abordagem global em matéria de migração: 
aumentar a coordenação, a coerência e as energias, COM(2008) 611 def. 
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países terceiros, a elaboração de um quadro de cooperação com os países terceiros)16. 

Entre as realizações mais relevantes se deve considerar, a adoção de todos os atos que 

contrapõem a segunda fase do sistema comum europeu de asilo (CEAS), concluindo 

um processo de reforma iniciado em 200717. 

Importante, no processo evolutivo dessas políticas, foram também as 

modificações na estrutura institucional decorrentes do Tratado de Lisboa em 200918. 

Com o Tratado de Lisboa (2007-2009) a competência foi inteiramente no Tratado 

sobre o funcionamento da União Europeia e em particular no Título V, intitulado 

Espaço de liberdade, segurança e justiça, constituído por 5 Capítulos: Capítulo I, 

disposições gerais (arts. 67-76); Capítulo II, Políticas relativas aos controles das 

fronteiras, ao asilo e à imigração (arts. 77-80); Capítulo III, Cooperação judiciária em 

matéria civil (art. 81); Capítulo IV, Cooperação judiciária em matéria penal (arts. 82-

86); Capítulo V, Cooperação de polícia (arts. 87-89). A fórmula Espaço de liberdade, 

segurança e justiça está contida também no art. 3, par. 2 do TUE, onde é indicado 

como um dos objetivos da União, e também no art. 4 par. 2, letra j) do TFUE que 

contém o rol das competências concorrentes. 

Pode-se dizer que a primeira fase é caracterizada por uma harmonização 

fundada por sobre normas mínimas (coerentemente com o previsto pelo precedente 

Tratado da Comunidade Europeia, que no art. 63 da TCE disciplinava conjuntamente a 

imigração e o asilo). Em processo implementado principalmente mediante diretivas e 

com uma técnica legislativa que, também para superar as dificuldades relacionadas a 

um método decisivo que requeria unanimidade dentro do Conselho, com a mera 

consulta do Parlamento Europeu (até 2004, quando a decisão 2004/927/CE submeteu 

ao procedimento de co-decisão certos setores, com exceção, todavia, do setor da 

                                                        
16  Para uma análise dos programas quinquenais que se sucederam de 1999 a 2014, ver L. BUONO, From Tampere to 

The Hague and beyond: towards the Stockholm Programme in the area of freedom, security and justice, in ERA 
Forum, 2009, p. 333 ss. 

17  Tratam-se, em particular, de três regulamentos e três diretivas adotados entre 2011 e 2013 que substituíram 
integralmente os respectivos atos adotados entre 2003 e 2005. Para um exame do sistema comum europeu de 
asilo ver C. FAVILLI, Procedure e garanzie del diritto di asilo, Padova, 2011 e B. NASCIMBENE, Il diritto di asilo. Gli 
standard di tutela dell’Unione europea e il confronto con gli standard internazionali, in L.S. ROSSI (a cura di), La 
protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali, XV Convegno Bologna, 10-11 
junho 2010, Napoli, 2011, p. 25 ss. Para um exame da segunda fase S. VELLUTI, Reforming the Common European 
Asylum System — Legislative developments and judicial activism of the European Courts, Berlin-Heidelberg, 2014. 

18  Sobre esses aspectos, ver C. FAVILLI, Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea in materia di visti, asilo 
e immigrazione, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2010, p. 13 ss.; A. ADINOLFI, La politica dell’immigrazione 
dell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, p. 11 ss.; B. 
NASCIMBENE, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia a due anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in 
Diritto, immigrazione cittadinanza, n. 4, 2011. 
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imigração c.d. legal19, para o qual a unanimidade permaneceu necessária até a entrada 

em vigor do Tratado de Lisboa) contribuiu sobretudo para definição dos standards 

mínimos, deixando ampla margem de discricionariedade aos Estados, mediante a 

previsão de cláusulas opcionais. Uma abordagem não isenta de ambiguidade e 

incerteza interpretativa, também em razão das vagas fórmulas de compromisso 

adotadas para chegar a um acordo. Os arts. 78 e 79 do TFUE, introduzidos pelo Tratado 

de Lisboa, atribuiu à União Europeia um novo objetivo, nomeadamente o 

desenvolvimento de uma “política comum”. O emprego desta expressão implica a 

superação de uma abordagem fundada por sobre uma harmonização mínima, visando 

a adoção de um quadro de referência mais estruturado e comum entre os Estados-

membros. 

Outro aspecto significativo constituiu na remoção dos precedentes limites ao 

controle jurisdicional da Corte de justiça, cuja intervenção após 2009 poderia ser 

invocada em qualquer grau de jurisdição (anteriormente, poderiam ser submetidas 

questões prejudiciais somente nas jurisdições de última instância). Assim, se até 2009 

foram pronunciadas pouco menos de uma dezena de decisões20, nos anos seguintes o 

número aumentou sensivelmente, com sentenças que contribuíram para melhor 

esclarecer o alcance dos atos adotados, inevitavelmente repercutindo, então, nas 

legislações nacionais. A remoção destes limites, além disso, favoreceu a proposição de 

questões de questões ante a Corte de Justiça, também com base no procedimento de 

urgência aplicável a partir de 2008 às matérias abrangidas pelo Espaço de liberdade, 

segurança e justiça21. Uma faculdade que encontrou particular execução no que diz 

respeito à diretiva  c.d. repatriação (diretiva 2008/115/CE) e c.d. habilitação (diretiva 

                                                        
19  Decisão do Conselho de 22 de dezembro de 2004 que sujeita alguns setores contemplados pelo Título IV, parte 3 

do tratado que institui a Comunidade Europeia ao procedimento do artigo 251 do referido tratado, in Guue L 396 
de 31.12.2004, p. 45 ss. Permaneceram, de fato, submetidos ao procedimento de unanimidade os setores 
definidos no art. 63, ponto 3, letra b) e ponto 4, ou seja, a definição das condições de ingresso e residência e das 
normas sobre procedimentos para a liberação por parte dos Estados-membros de vistos a longo termo e de 
permissões de residência, compreendidos aqueles emitidos para fins de reagrupamento familiar; as medidas que 
definem com quais direitos e quais condições os cidadãos de países terceiros que residem legalmente em um 
Estado-membro podem residir em outros Estado-membros. 

20  P. DE BRUYCKER, H. LABAYLE, The influence of ECJ and ECtHR case-law on asylum and immigration, Study for the 
European Parliament, 2012, disponível on line. 

21  A partir de 1° de março de 2008, se pode submeter um procedimento de urgência a um reenvio prejudicial que 
sobresteja uma ou mais questões relativas ao espaço de liberdade, segurança e justiça, ver em particular as 
modificações do regulamento de procedimentos da Corte de Justiça. Ver o art. 23-bis do Estatuto da Corte de 
Justiça (Dec. Cons. 2008/79/CE, de 20.12.2007, que modifica o protocolo sobre o estatuto da Corte de Justiça, in 
GUUE 2008 L 24, p. 42) e os arts. 107-114 do regulamento de processo da Corte de Justiça (GUUE L 265 de 29 de 
setembro de 2012, pag. 1). 
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2004/83 CE, depois substituída pela nova diretiva 2001/95/UE)22. 

 Após a remoção dos limites, também se adicionou o pacto do reconhecimento 

de um valor juridicamente vinculante da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, nos termos do art. 6 do TUE. Esta novidade reforçou o sistema de tutela dos 

direitos fundamentais na União Europeia. Diversas são as disposições da Carta 

aplicáveis: em alguns casos se tratam de direitos especificamente voltados aos 

cidadãos de países terceiros (ex. direito de asilo e equivalência de condições de 

trabalho23), em outros casos se trata de disposições aplicáveis indistintamente à 

pessoa e, portanto, também ao estrangeiro. 

Deve-se, além disso, destacar que uma referência expressa aos direitos 

fundamentais, a qual é subordinada a realização do novo Espaço de liberdade, 

segurança e justiça, está contido no art. 67 do Tfue. E, com efeito, a prática judiciária 

confirma a crescente remissão dirigida às disposições da Carta na efetivação do 

reenvio prejudicial à Corte de justiça e o número de referências contidas nos 

pronunciamentos feitos pela Corte de Luxemburgo também na matéria de imigração e 

asilo24. 

 

2 A ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA COMUM EUROPEU DE ASILO. CRITICIDADE E 

PERSPECTIVAS DE REFORMA 

Uma das maiores realizações do espaço consiste na elaboração de um sistema 

europeu de asilo, voltado a assegurar que qualquer cidadão de um país terceiro que 

necessite de proteção internacional (uma expressão voluntariamente de amplo 

alcance, que compreende diversas formas de proteção, articuladas nos três 

componentes do asilo europeu, da proteção subsidiária e da proteção temporária) seja 

oferecido um status apropriado. Comparado ao texto precedente, o artigo 78 do Tfue 

não diz respeito, na verdade, somente ao direito de asilo, mas sim a mais ampla forma 

                                                        
22  Ver o Relatório sobre a execução do procedimento prejudicial de urgência por parte da Corte de Justiça, 2012, 

disponível em: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/it_rapport.pdf 

23  Destaca-se, em particular, o art. 18 da Carta, a norma pela qual o direito de asilo é garantido no que diz respeito 
a Convenção de Genebra, do protocolo a esta anexado e dos tratados da União e o art. 15, par. 3, nos termos do 
qual os cidadãos de países terceiros que são autorizados a trabalhar no território dos Estados-membros têm 
direito a condições de trabalho equivalentes àquelas de que gozam os cidadãos da União. 

24  2014 Report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights. Sobre o papel das Cortes Europeias no 
tema da elaboração do tratamento do estrangeiro ver S. MORANO-FOADI, S. ANDREADAKIS, The Convergence of the 
European Legal System in the Treatment of Third Country Nationals in Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence, 
in European Journal of International Law, 2011, p. 1071 ss. 
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de proteção internacional, a qual correspondem status diversos, com uma fórmula 

também mais ampla mesmo que aquela contida na Carta dos Direitos fundamentais da 

União Europeia que se refere somente ao direito de asilo (art. 18). O asilo vem 

também qualificado como europeu, sublinhando as características peculiares, 

respeitando o principal texto de referência em nível internacional, representado pela 

Convenção de Genebra de 29 de julho de 1951 relativa ao status dos refugiados com o 

Protocolo anexado (de que a União Europeia não é parte, mas ao qual aderiram todos 

os Estados-membros). 

Além disso, é referido como limite vinculante o princípio de não repulsão. Nos 

termos do art. 33 da Convenção de Genebra, com base nisso foi proibido aos Estados 

de expulsarem ou rejeitarem os refugiados e os requerentes de asilo para locais nos 

quais a sua vida ou liberdade seriam ameaçados por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou pela sua opinião 

política, isso foi reafirmado em diversos instrumentos, em particular no âmbito do 

direito internacional humanitário. Em particular, o art. 3 da Convenção Europeia para 

salvaguarda dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, que sancionou o 

direito de não ser submetido a tratamentos inumanos ou degradantes (agora referido 

também no art. 4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia) foi em 

diversas ocasiões interpretado como princípio que veda a extradição, a expulsão ou a 

deportação, o refoulement ao Estado cuja pessoa corre o risco de ser submetida a 

tratamento deste tipo, embora o risco deva  atingir uma certa gravidade, encontrando 

aplicação mesmo no caso em que a rejeição ou a remoção acontecer em direção a um 

País definido como intermediário, que poderia, por sua vez, reenviar a pessoa para um 

território em que estaria exposta a tal tratamento. Isto encontrou expresso 

reconhecimento também na Carta dos direitos fundamentais da União Europeia na 

norma (art. 19) sobre a proteção em caso de remoção, expulsão, extradição.  

O sistema comum de asilo europeu é composto hoje de quatro diretivas 

específicas (sobre condições de acolhimento dos requerentes de asilo, sobre a 

proteção temporária, sobre o reconhecimento da qualidade de refugiado e sobre 

procedimentos para obter tal reconhecimento25) as quais se adicionam algumas 

                                                        
25  Diretiva 2001/55/CE do Conselho, de 20 de julho de 2001, sobre as normas mínimas para a concessão da 

proteção temporária em caso de afluxo maciço de pessoas deslocadas e sobre a promoção do equilíbrio dos 
esforços entre os Estados-membros que receberam os deslocados e sofrem as conseqüências do acolhimento 
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disposições sobre reunificação familiar contidas na diretiva 2003/86/CE e a diretiva 

que estendeu o direito de obtenção da permissão de residência da UE para residentes 

de longa duração aos titulares de proteção internacional26. Observam-se, também, os 

regulamentos que compõem o c.d. sistema de Dublim: o regulamento Dublim III, seus 

critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro competente para o 

exame de um pedido de asilo apresentado em um Estado-membro (completado por 

um regulamento de execução27) e o regulamento Eurodac para a comparação de 

impressões digitais e a eficaz aplicação do referido regulamento28 . Devem ser 

lembrados o estabelecimento de uma agência especial, o Escritório Europeu de Apoio 

ao Asilo29, e do sistema europeu de vigilância das fronteiras (Eurosur)30.  

O sistema adotado certamente favoreceu um processo de harmonização que 

lançou as bases para um sistema de asilo “europeu”, dotado de características próprias 

(com o expresso reconhecimento, em particular, de uma forma de proteção 

“subsidiária”, de caráter complementar e suplementar a respeito da proteção dos 

                                                                                                                                                                   
destes, in GUUE L 212 de 7 de agosto de 2001, p. 16; Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de junho de 2013, que estabelece procedimentos comuns para fins de reconhecimento e da revogação do 
status de proteção internacional (reformulação), in GUUE L 180 de 29 de junho de 2013, p. 60; Diretiva 
2013/33/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013 que estabelece normas relativas ao 
acolhimento dos requerentes de proteção internacional (reformulação), in GUUE L 180 de 29 de junho de 2013, 
p. 96; Diretiva 2011/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que estabelece 
normas sobre atribuição, a cidadãos de países terceiros ou apátridas, da qualidade de beneficiário de proteção 
internacional, sob um status uniforme para os refugiados ou para as pessoas com direito a se beneficiar de 
proteção subsidiária, e o conteúdo da proteção reconhecida (reformulação), in GUUE L 337 de 20 de dezembro 
de 2011, p. 9. 

26  Diretiva 2011/51/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de maio de 2011 que modifica a diretiva 
2003/109/CE do Conselho para estender o seu âmbito de aplicação, in GUUE L 132 de 19 de maio de 2011, p. 1. 

27  Regulamento (UE) n. 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de  2013, que estabelece 
os critérios e os mecanismos de determinação do Estado-membro competente para o exame de uma demanda 
de proteção internacional apresentada em um dos Estados-membros por um cidadão de um país terceiro ou por 
um apátrida (reformulação), c.d. regulamento de  Dublim III, in GUUE L 180 de 29 junho de 2013, p. 1. O 
regulamento de  Dublim III é completado pelo regulamento de execução (UE) n. 118/2014 da Comissão, de 30 de 
janeiro de 2014, que modifica o regulamento (CE) n. 1560/2003 que estabelece modalidades de aplicação do 
regulamento (CE) n. 343/2003 do Conselho que estabelece os critérios e os mecanismos de determinação do 
Estado-membro competente para o exame de uma demanda de asilo apresentada em um dos Estados-membros 
por um cidadão de um país terceiro, in GUUE L 39 de 8 de fevereiro de 2014, p. 1. 

28  Regulamento (UE) n. 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de  2013, que institui a 
«Eurodac» para a comparação das impressões digitais para a eficaz aplicação do Regulamento (UE) n. 604/2013 
que estabelece os critérios e os mecanismos de determinação do Estado-membro competente para o exame de 
uma demanda de proteção internacional apresentada em um dos Estados-membros por um cidadão de um país 
terceiro ou por um apátrida e para os pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados pelas 
autoridades de comparação dos Estados-membros e da Europol para fins de aplicação da lei, e que modifica o 
regulamento (UE) n. 1077/2011 que institui uma agência europeia para a gestão operacional dos sistemas de TI 
em larga escala no espaço de liberdade, segurança e justiça (reformulação), in GUUE L 180 de 29 de jun de 2013, 
p. 1. 

29  O Escritório foi instituído pelo Regulamento  (UE) n. 439/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
maio de 2010, in GUUE L 132 de 29 de maio de 2010, p. 11. 

30  Regulamento (UE) n. 1052/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o sistema europeu de 
vigilância das fronteiras (Eurosur), in GUUE L 295, de 6.11.2013, p. 11. 
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refugiados consagrados pela Convenção de Genebra), mas não eliminou as 

deformidades, ainda profundas, entre Estados-membros e não estava isento de 

considerações acerca da idoneidade em assegurar o respeito aos direitos 

fundamentais (foi objeto de censura por parte da Corte Europeia dos direitos do 

homem e da Corte de Justiça da União Europeia, em particular, o Sistema de Dublim31). 

A diferença também assumiu traços de extrema gravidade, tanto a dar origem a 

violações sistemáticas do art. 3 da CEDH e do art. 4 da Carta dos Direitos fundamentais 

da União Europeia, que levou à suspensão das transferências de requerentes de asilo 

para alguns Países 32 . Estas censuras foram levadas em consideração no novo 

regulamento Dublim III, que no art. 3, par. 2, estabelece a competência para examinar 

o pedido pelo Estado-membro que iniciou o processo, quando subsistirem fundados 

motivos de mérito da existência de deficiências sistemáticas no procedimento de asilo 

e nas condições de acolhimento dos demandantes no Estado-membro abstratamente 

competente, que impliquem no risco de um tratamento inumano ou degradante nos 

termos do artigo 4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Mas esta forte inomogeneidade não apenas mina o pressuposto para o correto 

funcionamento do sistema de Dublim, mas também para a realização da tão invocada 

solidariedade entre Estados-membros, que pressupõe, na verdade, paridade de 

condições e confiança recíproca. Se considerar o sistema de Dublim de fato concentrou 

as demandas dos requerentes de proteção internacional principalmente sobre alguns 

                                                        
31  Corte EDU, 21 de janeiro de 2011, M.S.S. c. Bélgica e Grécia; Corte  de Justiça, 21 de dezembro de 2011, causas 

unidas C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department; Corte EDU, GC, 4 de novembro 
de 2014, Tarakhel contra Suíça, ric. n. 29217/12, que indiretamente verifica a grave inadequação das condições 
de acolhimento oferecidas pela Itália, com referência específica à tutela da família e dos menores. 

32  O caso mais grave é representado pela Grécia, país para o qual os Estados-membros suspenderam as 
transferências após as supracitadas pronúncias que são mencionadas adiante. Ver os apontamentos em P. 
MCDONOUGH, E.TSOURDI, The ‘Other’ Greek Crisis: Asylum and EU Solidarity, in Refugee Survey Quarterly, 2012, Vol. 
31, p. 67 ss. Com a melhoria das condições na Grécia a Comissão dedicou notáveis esforços nos últimos anos 
(paralelamente ao início de um procedimento de infração, a Comissão promoveu um diálogo com as autoridades 
gregas. Ajudou a Grécia a desenvolver um plano de ação nacional para a gestão da migração e do asilo e 
coordenou a assistência de peritos de outros Estados-membros. Desbloqueou ainda um financiamento de 
emergência do Fundo europeu para os refugiados, complementado por outras fontes de apoio financeiro 
europeu. A pedido da Grécia, em abril de 2011 a EASO, junto com as autoridades gregas, desenvolveu um plano 
operacional bienal de envio de equipes de apoio para o asilo, que começaram as atividades de campo). À luz de 
todas estas iniciativas, as transferências poderiam ser retomadas em 2016. Igualmente alguns juízes nacionais 
acolheram os pedidos de suspensão das transferências para outros Estados-membros, entre os quais Itália, Malta, 
Bulgária, sobre o pressuposto que não estariam asseguradas condições adequadas aos requerentes, em 
conformidade com as normas europeias a com as disposições contidas na Carta dos direitos fundamentais da 
União Europeia. Mas também as condições aplicadas pela Itália foram objeto de censura: além da referida 
sentença Tarakhel contra a Suíça a inadequação do acolhimento realizado nos confrontos migrantes junto à costa 
italiana foi reafirmada na sentença Khlaifia, na qual a Corte concluiu que houve violação do art. 3 CEDU acerca 
das condições de permanência praticadas em um centro de acolhimento, Corte EDU , 1° de setembro de 2015, 
Khlaifia e outros c. Itália, ric. n. 16483/12 
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Estados (em 2014 cinco Estados-membros, entre os quais a Itália, trataram de 72% de 

todos os pedidos de asilo apresentados na UE). O tema da partilha de encargos e da 

efetivação da solidariedade é, portanto, extremamente concreto. 

Consciente destes pontos críticos, entre agosto e setembro de 2015 , a 

Comissão enviou quase quarenta cartas de notificação e dois pareceres 

fundamentados (que poderiam ser o prelúdio do início de um procedimento de 

infração real perante a Corte de Justiça) aos Estados-membros com referência às três 

principais diretivas que compõem o sistema europeu de asilo (relativas às 

qualificações, à recepção e aos procedimentos33). Igualmente, foi prenunciada a 

instituição de um novo processo de monitoramento sistemático a fim de examinar a 

implementação e a aplicação das normas em matéria de asilo e promover a confiança 

recíproca. 

Desde maio de 2016, iniciou-se um processo de reforma para a definição da 

terceira fase do sistema comum europeu de asilo. As diretivas em matéria de 

procedimentos e qualificações deveriam ser substituídas por regulamentos, com o 

objetivo de favorecer a uniformidade e reduzir as diferenças entre Estados-membros. 

O regulamento de Dublim deveria ser substituído por um novo texto que, sem trazer 

qualquer significativa novidade ao sistema atual, ao mesmo tempo que introduz de 

mecanismos corretivos intensivos para permitir a repartição dos requerentes à 

protecção internacional no caso em que um Estado-membro se encontre a enfrentar 

uma pressão desproporcional, principalmente, tende a suprimir a evasão dos critérios 

de competência fixados no regulamento, por parte dos requerentes de proteção 

internacional. 

 

3 O PRINCÍPIO DE SOLIDARIEDADE E A PARTILHA DE ENCARGOS ENTRE ESTADOS-

MEMBROS 

As graves crises que atingiram os países da outra ponta do Mediterrâneo nos 

últimos anos, em um contexto de rápido aumento dos fluxos migratórios a nível 

                                                        
33  Para um elenco detalhado das medidas tomadas com referência individual aos Estados-membros ver o anexo 6 

da comunicação COM(2015) 510 def. Sobre a adequação das medidas propostas pela Comissão europeia para 
assegurar homogeneidade de condições no tratamento dos requerentes de asilo e das suas demandas, ainda, a 
fim de gerenciar a “crise dos migrantes” em curso e assegurar uma repartição dos encargos, comparar os 
apontamentos críticos de S. CARRERA e K. LANNOO, Treat the root causes of the asylum crisis, not the symptoms, 
CEPS Commentary, n. 4, setembro de 2015, disponível on line.  
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global(em apenas treze anos, de fato, o número de migrantes no mundo aumentou de 

57 milhões, passando para 175 milhões em 2000 aos 232 milhões em 201334) tiveram 

importantes repercussões sobre a União Europeia.  

A rota do Mediterrâneo central e oriental foi, de fato, em 2014, a mais utilizada 

para o cruzamento irregular das fronteiras na UE (quase 80%). Em 2014, o número de 

migrantes interceptados nas fronteiras externas da União Europeia atingiu números 

sem precedentes, com mais 280 mil detecções e, no mês de julho de 2015, mais que 

triplicou em comparação ao mesmo mês do ano anterior, superando, pela primeira vez 

desde quando a Frontex iniciou as pesquisas em 2008, as 100 mil pessoas em um só 

mês (em 2009 foram pouco mais de 100 mil em um ano), até a cifra recorde de 

156.000 pessoas no mês de agosto35. A origem deste sensível aumento reside, sem 

dúvidas, no conflito na Síria, que causou a pior crise de refugiados desde a segunda 

guerra mundial (sírios e eritreus são, de fato, os mais numerosos entre os migrantes 

interceptados nas fronteiras externas e também entre aqueles que apresentaram 

pedidos de asilo em 2014). Itália e Grécia são os dois países mais expostos aos fluxos 

migratórios no Mediterrâneo.  

Esta situação, portanto, pôs novamente atenções (como já havia ocorrido em 

2011, na sequência das convulsões políticas no norte da África que tiveram imediatos 

reflexos no exterior, co-envolvendo de maneira direta a Itália, sobre cuja costa se 

registrou um inesperado aumento dos desembarques) precisamente sobre o tema da 

solidariedade entre os Estados-membros. Em virtude do art. 80 do Tratado sobre o 

funcionamento da União europeia (“Tfue”), norma introduzida pelo Tratado de Lisboa, 

as políticas da União Europeia em matéria de imigração e asilo são, de fato, moldados 

pelo princípio da solidariedade e pela divisão equitativas dos encargos entre os 

Estados-membros. Uma referência mais geral à solidariedade está contida também no 

art. 67, par. 2 da Tfue, norma de abertura do Título V e o princípio encontra uma mais 

concreta formulação no art. 78, par. 3 do Tfue, nos termos do qual um ou mais 

Estados-membros devem enfrentar uma situação de emergência caracterizada por um 

afluxo imprevisto de cidadãos de países terceiros, o Conselho, sob proposta da 

Comissão, e prévia consulta ao Parlamento Europeu, pode adotar medidas 

                                                        
34  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Comunicado de imprensa disponível em: 

http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm. 

35  FRONTEX, Annual risk analysis 2015, disponível on line.  
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temporárias em benefício do Estado-membro ou dos Estados-membros interessados. 

O Tfue não contém, porém, nenhuma indicação acerca das modalidades que tais 

repartições devem assumir36. 

Deve-se, além disso, destacar que uma medida especificamente prevista para 

enfrentar situações temporárias de afluxo massivo de deslocados foi efetivamente 

adotada em 200137, constituindo também o primeiro ato aprovado no âmbito da nova 

competência em matéria de imigração e asilo então introduzida pelo Tratado de 

Amsterdam. A diretiva c.d. proteção temporária instituiu um procedimento de caráter 

excepcional que garantisse, nos casos de afluxo massivo, ou de iminente afluxo 

massivo, de pessoas deslocadas de países terceiros, que não possam entrar 

novamente no seu país de origem, uma tutela imediata e temporária: em particular, se 

houver também o risco de que o sistema de asilo não possa fazer frente a tal afluxo 

sem efeitos prejudiciais para o seu correto funcionamento, para os interesses das 

pessoas em questão e daqueles que requerem proteção. Esta, todavia, nunca 

encontrou aplicação. 

Em realidade, já em 2011, diante do maciço afluxo de migrantes que chegaram 

à costa italiana no contexto da c.d. primavera árabe, a Comissão considerou 

inadequados os instrumentos disponíveis na União Europeia para apoiar os Estados-

membros mais expostos aos maciços fluxos migratórios. Nesse contexto, avançaram 

propostas acerca do reforço do papel e da capacidade operacional da Frontex e para a 

elaboração dos programas de reassentamento de pessoas que necessitam de proteção 

internacional, a atenção se voltou, todavia, principalmente sobre as medidas de 

contenção das pressões nas fronteiras externas38. Para a tão invocada solidariedade 

entre Estados-membros, foi então dedicada uma específica comunicação ao final de 

201139 e no regulamento de Dublim III foi inserido um mecanismo de alerta rápido 

para aplicar-se mesmo em caso de especiais pressões sobre o sistema de asilo de um 

Estado-membro (art. 33). 

                                                        
36  ADINOLFI, La politica dell’immigrazione dell’Unione Europea.., cit. 

37  Diretiva 2001/55/CE do Conselho de 20 de julho de 2001, in Guce L 212, de 7.8.2001, p. 12. 

38  Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê econômico e social europeu e ao 
Comitê das regiões, Diálogo com os países do Sul do Mediterrâneo para a migração, a mobilidade e a segurança, 
COM(2011) 292 definitivo. 

39  Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê econômico e social europeu e ao 
Comitê das regiões sobre o reforço da solidariedade no interior da UE em matéria de asilo, COM(2011) 835, def. 
de 2.12.2011. 



26 
 

O grande aumento dos fluxos migratórios para a União Europeia no biênio 

2014-2015, em particular dos requerentes de proteção internacional, tornou 

impossível uma intervenção concreta. Assim, na comunicação sobre a agenda europeia 

para a migração, a Comissão identificou uma série de medidas para apoiar os Estados 

mais expostos à migração no mar Mediterrâneo e para aliviar a pressão sobre os 

respectivos sistemas de asilo (Itália e Grécia). Não obstante a oposição de alguns 

Estados-membros, contrários à instituição de um mecanismo obrigatório40, nos meses 

sucessivos foram aprovadas duas decisões que instituem medidas temporárias no 

setor da proteção internacional em benefício da Itália e da Grécia, em uma derrogação 

temporária da norma prevista no artigo 13, par. 1 do regulamento de Dublim III com 

base no qual os dois Países teriam competência para o exame de demandas de 

proteção internacional aplicando os critérios do capítulo III do referido regulamento, 

bem como as etapas processuais, incluindo os termos dos artigos 21, 22 e 29 do 

mesmo regulamento41. Tal mecanismo provisório consiste na transferência para outros 

Estados-membros (que se tornam competentes para o exame das demandas) de 

pessoas em evidente necessidade de proteção internacional (presumivelmente, 

sobretudo, cidadãos da Eritreia, Síria e Iraque42) chegados na Itália e na Grécia. 

As decisões (as quais são, assim, seguidas pela apresentação de uma proposta 

de regulamento que institui um mecanismo de realocação permanente43) são as 

primeiras a serem elaboradas sobre esta base jurídica e, neste sentido, devem 

representar também um “modelo” para a futura gestão de emergências nas fronteiras 

                                                        
40  Sobre a dificuldade da adoção das duas e da divisão entre Estados-membros ver H. LABAYLE, Angela Merkel au 

Parlement européen, des paroles aux actes ?, disponível on line. 

41  Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho de 14 de setembro de 2015 que institui medidas temporárias no setor da 
proteção internacional em benefício da Itália e da Grécia, in GUUE L 239 de 15.9.2015, p. 146 e Decisão (UE) 
2015/1601 do Conselho de 22 de setembro de 2015 que institui medidas temporárias no setor da proteção 
internacional em benefício da Itália e da Grécia, in GUUE L 248 de 24.9.2015, p. 80. 

42  São, de fato, sujeitos a realocação somente os requerentes pertencentes a uma nacionalidade a qual o 
percentual de decisões de reconhecimento da proteção internacional, com base nos últimos dados médios 
trimestrais Eurostat atualizados disponíveis por toda a União, seja igual ou superior a 75% das decisões sobre 
demandas de proteção internacional adotadas em primeiro grau segundo os procedimentos do capítulo III da 
diretiva 2013/31/UE, cfr. art. 3 de ambas as decisões. 

43  Trata-se da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um mecanismo de 
realocação de crises e modifica o regulamento (UE) n. 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013, que estabelece os critérios e os mecanismo de determinação do Estado-membro competente para 
o exame de uma demanda de proteção internacional apresentada em um dos Estados-membros por um cidadão 
de um país terceiro ou por um apátrida, COM(2015) 450 def. de 9.9.2015. A proposta se distingue das duas 
decisões enquanto fundada sobre a mesma base jurídica que o regulamento (UE) n. 604/2013, isto é, o artigo 78, 
parágrafo 2, letra e), do TFUE. O mecanismo de realocação de crises previsto comporta derrogações 
permanentes, aplicáveis em determinadas situações de crise em benefício de específicos Estados-membros, 
especialmente ao princípio enunciado no artigo 3, parágrafo 1, do Regulamento (UE) n. 604/2013. No lugar deste 
princípio a proposta estabelece, em circunstâncias de crise bem definidas, o recurso obrigatório a uma chave de 
distribuição para determinar a competência para o exame da demanda. 
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externas. A redistribuição acontece com base em critérios definidos: PIB, população, 

taxa de desemprego e número passado de requerentes de asilo e de refugiados 

reassentados.  

A fim de implementar o mecanismo, foram instituídos hotspots44, centros já 

existentes e equipados para acolher temporariamente e identificar os migrantes, onde 

as forças de polícia locais, em colaboração com alguns funcionários das agências 

europeias Europol, Eurojust, Frontex e Easo (definidas como “Migration Management 

Support Teams”) procedam à identificação de cada um dos requerentes com vista à 

sua realocação. 

Os Estados-membros não possuem o direito de recusar as pessoas transferidas 

(pelas quais recebem uma compensação fixa de 6000 euros por pessoa), salvo no caso 

de problemas de segurança nacional ou de ordem pública, após uma avaliação 

individual do risco, mas eles têm a possibilidade notificar a Comissão a sua temporária 

incapacidade de participar do processo de realocação, até 30% dos requerentes 

designados, por motivos devidamente justificados e compatíveis com os valores 

fundamentais da União Europeia nos termos do Art. 2 do TUE (que inclui também a 

solidariedade dos Estados-membros). Por sua parte, os migrantes considerados 

adequados não são consultados, nem podem expressar preferências acerca do Estado 

de de destinação ou opor-se a indicação recebida (os Estados devem, porém, levar em 

consideração a unidade familiar e o superior interesse do menor), e uma vez 

transferidos, não possuem direito de mudar-se no interior da União Europeia. 

Para além do estabelecimento de um mecanismo de realocação, a Comissão 

adotou também uma recomendação relativa a um programa de realojamento 

europeu45, respondendo de tal modo ao apelo lançado pelo Alto Comissário das 

Nações Unidas para os refugiados, que pediu aos países europeus para empenhar-se 

majoritariamente no acolhimento dos refugiados com estes tipos de programas. Por 

“realojamento” se entende, de fato, a transferência de um único indivíduo com 

evidente necessidade de proteção internacional realizada sobre requisição do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, de um país terceiro para um 

                                                        
44  Seis na Itália e cinco na grècia, crf. anexos 4 e 5 COM(2015) 510 def. Os “hotspots” levantam, todavia, 

perplexidade não sendo bem clara a natureza, estrutura nem o fundamento jurídico. 

45  Recomendação (UE) 2015/914 da Comissão, de 8 de junho de 2015, relativa a um programa de realojamento 
europeu, in GUUE L 148 de 13.6.2015, p. 32 ss. Manifestaram a intenção de associar-se a este programa ainda 
Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega. 
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Estado-membro autorizante, com o escopo de protegê-lo da devolução e de 

reconhecer o seu direito de residência e todos os outros direitos análogos aqueles 

reconhecidos aos beneficiários de proteção internacional. Restabelecimento é, 

portanto, noção diversa de realocação, relativo aos requerentes de proteção 

internacional que ainda se encontram fora da União Europeia com a intenção de 

oferecer-lhes a possibilidade de chegar ao território europeu de maneira segura e 

legal46. Este mecanismo não representa uma novidade, como já foi evocado em várias 

ocasiões pela Comissão Europeia, mas no passado foi implementado apenas sobre 

base voluntária e de medida limitada (em 2014 envolvia 6.380 pessoas diante de um 

pico de 626 mil requerentes de asilo)47. 

 

4 A IMIGRAÇÃO “LEGAL” 

As orientações políticas do Presidente Juncker sublinharam a necessidade que o 

combate à imigração irregular, do tráfico e do contrabando de migrantes e o 

fortalecimento da segurança das fronteiras externas da União caminhem juntos não 

apenas com uma forte política comum de asilo, mas também com uma nova política 

europeia de migração legal. 

Embora as decisões sobre o volume de admissões de cidadãos de países 

terceiros em busca de trabalho permaneça competência exclusiva dos Estados-

membros (art. 79, par. 5), a Comissão considera essencial que sejam bem identificáveis 

e acessíveis os canais de imigração legal. 

Porque, na realidade, este assunto foi precisamente aquele que se desenvolveu 

ao longo dos anos com maior dificuldade, tendo conduzido a um processo de 

                                                        
46  O tema do realojamento enfrentado na União Europeia já há alguns anos, sem todavia chegar a resultados 

apreciáveis, dada a exiguidade dos realojamentos efetivamente executados. A importância do realojamento nas 
políticas externas de asilo da União tinha sido afirmada no Plano estratégico sobre o asilo., COM (2008)360 def.  
ou o documento com o qual foi delineada a segunda fase do sistema comum europeu de asilo. O Pacto europeu 
sobre a imigração e o asilo, aprovado pelo Conselho europeu de 24 de setembro de 2008, previa “progredir, 
sobre uma base voluntária, em direção ao realojamento no território da União Europeia de pessoas colocadas 
sobre a proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, em particular no quadro dos 
programas de proteção regional. Sucessivamente o tema vem tratado especificamente na Comunicação da 
Comissão ao Conselho ao Parlamento Europeu sobre a instituição de um programa comum de realojamento UE, 
COM(2009) 456 def., levando em 2012 a adoção de um programa comum de realojamento da União Europeia, 
feito operacional com a decisão n. 281/2012/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de março de 2012 
que modifica a decisão m. 573/2007/CE que institui o Fundo Europeu para os refugiados para o período de 2008-
2013, no âmbito do programa geral «Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios», in GUUE L 92 de 30.3.2012, 
p. 1. Para uma reconstrução da evolução do tema, ver L. TSOURDI, P. DE BRUYCKER, EU Asylum Policy: In Search of 
Solidarity and Access to Protection, Migration Policy Centre; Policy Brief; 2015/06, março 2015, disponível on line. 

47  Considerando 4 das recomendações. 
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harmonização parcial. As primeiras medidas adotadas com base na nova competência 

“comunitária” na matéria de imigração, visa definir as condições de entrada e 

residência de cidadãos de países terceiros, regularam de fato o reagrupamento 

familiar e o status dos estrangeiros residentes de longa duração, enquanto não foi 

possível encontrar um acordo sobre as condições de ingresso e de permanência dos 

cidadãos de países terceiros que intentam exercer atividade de trabalho subordinado 

ou autônomo48. 

No que se refere ao reagrupamento familiar, em 2003 foi adotada a diretiva 

2003/86/CE49 ao final de um conturbado processo de negociação, que fez necessária a 

apresentação de três propostas da Comissão para superar as resistências dos Estados-

membros, também considerando o fato de que o reagrupamento familiar constitui um 

dos principais canais de ingresso na União Europeia para os cidadãos de países 

terceiros. O texto enfim adotado deixou aos Estados-membros uma ampla margem de 

discricionariedade e, em alguns destes [Estados], levou a um enfraquecimento das 

normas quanto às disposições facultativas da diretiva, relativas a determinadas 

condições de exercício dos direitos, foram aplicadas de modo demasiado amplo ou 

excessivo50. Ao final da consulta pública promovida em 2011 no mérito da possível 

revisão do instrumento, também a fim de limitar tais discricionariedades, a Comissão 

preferiu não remeter a discussão o ato, mas interveio com diretrizes, fornecendo 

orientações aos Estados-membros sobre modalidades de aplicação da diretiva 

2003/86/CE a fim de assegurar uma uma melhor execução dos direitos51. Uma situação 

substancialmente similar também se encontra com referência aos outros instrumentos 

adotados no setor da c.d. migração legal52, que todos evidenciaram questões críticas 

                                                        
48  Proposta de Diretiva do Conselho relativa às condições de ingresso e de residência dos cidadãos de países 

terceiros que intentam desenvolver atividade de trabalho subordinada ou autônoma, de 11.5.2011, COM(2001) 
386 def. Após uma primeira leitura dentro do Conselho, a proposta foi definitivamente abandonada. Para um 
exame ver K. Gronendjik, Access of third-country nationals to employment under the new EC migration law, in F. 
LAFERRIÈRE, H. LABAYLE e O.EDSTRÖM, (Eds.), La politique européenne d’immigration et d’asile: bilan critique cinq ans 
après le Traité d’Amsterdam, Bruxelles, 2005, p. 41 ss.  

49  Diretiva 2003/86/CE do conselho de 22 de setembro de 2003 relativa ao direito de reagrupamento familiar, GUUE 
L 251 de 3.10.2003, p. 12. 

50  Relação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da diretiva 2003/86/CE relativa ao 
direito de reagrupamento familiar, COM(2008) 610 def. de 8.10.2008, p. 15. 

51  Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho concernente às orientações para aplicação da 
diretiva 2003/86/CE relativa ao direito ao reagrupamento, COM(2014) 210 def., de 3.4.2014. A este respeito, veja 
os apontamentos de P. MORI, Brevi note sull’unità della famiglia e sul diritto al ricongiungimento familiare in 
Europa, in A. ANNONI e P. MORI (a cura di), I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità, 
Torino, 2015, p. 89 ss. 

52  Veja-se, por exemplo, os apontamentos contidos na relação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação da diretiva 2003/109/CE relativa ao status dos cidadãos de países terceiros que são residentes 
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derivadas da disformidade na execução e na interpretação das garantias do 

estrangeiro, ou mesmo o favorecimento dos regimes nacionalistas que continuam a 

coexistir com as normas introduzidas pela União Europeia53. 

Em particular, na implementação dos objetivos definitivos nas conclusões do 

Conselho Europeu de Tampere, a diretiva 2003/109/CE disciplinou a concessão, a 

revogação e os direitos relativos ao status de residente de longo período. A diretiva 

persegue um duplo objetivo: de um lado a harmonização das normas e práticas 

nacionais sobre reconhecimento do status de residente de longo período para os 

cidadãos de países terceiros regularmente residentes, do outro, a definição das 

condições nas quais eles podem residir em um Estado-membro da União diverso 

daquele em que obtiveram esse status. A aquisição do status é permanente, a menos 

que não seja revogado na presença de uma das hipóteses especificamente previstas, e 

fornece, então, uma tutela reforçada contra as medidas de afastamento. O status de 

residente de longo período se caracteriza pela equiparação com o tratamento 

esperado aos cidadãos nacionais sobre diversos aspectos regulados no art. 11, tendo, 

todavia, os Estados-membros mesmo neste caso diversas faculdades de limitação de 

tais direitos (cfr., em particular, art. 11, par. 2 e 3). 

Mais complexa é a adoção de instrumentos referentes ao acesso ao trabalho. 

Permaneceu sem sucesso a tentativa de definir as condições de ingresso e residência 

para todos os trabalhadores (empregados e autônomos), em 2005 a Comissão adotou 

Plano de Ação sobre migração econômica, ao final de um procedimento de consulta 

pública promovida com um livro verde54 , com o qual decidiu optar por uma 

abordagem setorial, que previa a definição de normas comuns somente para algumas 

                                                                                                                                                                   
de longa duração, COM(2011) 585 def. de 28.9.2011. Os dados coletados até 31 de dezembro de 2013 destacam, 
ainda, que em comparação/diante de cerca de 2.700.000 permissões de longa duração emitidas com base na 
diretiva (dos quais mais de 2.100.000 na Itália, com um número extremamente exíguo dos outros Estados-
membros) quase seis milhões de cidadãos de países terceiros se beneficiaram, invés disso, de um estatuto de 
residente de longa duração “nacional”, Dados Eurostat, Long-term residents by citizenship on 31 December of 
each year, disponível on line.  

53  É a mesma diretiva 2003/109/CE, por exemplo, que permite aos Estados-membros emitir permissões de 
residência permanente ou de validade ilimitada a condições mais favoráveis. Tais permissões não conferem, 
todavia, o direito de residência nos outros Estados-membros (art. 13). Tais disposições foram, evidentemente, 
utilizadas pelos Estados-membros para facilitar a emissão de permissões atributivas de status meramente 
nacionais. Acerca, por exemplo, da coexistência entre status derivado da diretiva e status nacionais, veja-se a 
análise contida em S. PEERS, E. GUILD, D. ACOSTA ARCARAZO, K. GRONENDJIK, V. MORENO-LAX, EU Immigration and Asylum 
Law, Vol. 2, Leiden-Boston, 2012, p. 287 ss. 

54  Comunicação da Comissão, de 21.12.2005 Plano de Ação sobre a imigração legal COM(2005) 669 def. e Livro 
verde sobre a abordagem da União Europeia na gestão da migração econômica de 11.1.2005, COM(2004) 811 
def. 



31 
 

categorias de trabalhadores consideradas prioritárias ou sobre as quais houve maior 

consenso entre os Estados-membros. Sobre esta última basa, assim, foram definidas 

nos últimos anos as condições de ingresso e residência dos trabalhadores altamente 

qualificados (diretiva 2009/50/CE 55 ), dos trabalhadores sazonais (diretiva 

2014/36/UE56), dos trabalhadores transferidos dentro de sociedades multinacionais 

(diretiva 2014/66/UE57), por motivos de pesquisa, estudo, treinamento, voluntariado, 

programas de intercâmbio de alunos ou projetos educativos, e colocação au pair 

(2016/801/UE58). Todos fora das categorias supracitadas, as condições de admissão 

dos cidadãos de países terceiros permanecem de competência dos Estados-membros. 

O quadro é completado pela diretiva 2011/98/UE (c.d. diretiva quadro), 

aplicável aos cidadãos de países terceiros que peçam para residir ou tenham sido 

admitidos em um Estado-membro com fins laborais, e também aqueles aceitos por 

finalidades diversas, mas aos quais é permitido trabalhar (art. 3, par. 1). Ela define um 

procedimento único de demanda voltado a emitir um título combinado, incluindo a 

permissão de residência e de trabalho em um único ato administrativo, e um conjunto 

de direitos uniformes (essencialmente econômicos e sociais) com o objetivo de 

aproximação do status jurídico dos cidadãos de países terceiros legalmente residentes 

nos Estados-membros àqueles dos cidadãos. 

O processo de harmonização nos setores de ingresso e residência por motivos 

de trabalho parece, portanto, de alcance ainda limitado, sendo em larga medida 

referido a definição de base nacional (porque as normas europeias dizem respeito 

somente a algumas categorias de trabalhadores, porque continuam a permanecer 

regimes nacionais que convivem com os status elaborados pela União Europeia, 

porque a transposição destaca a forte desomogeneidade das condições aplicáveis). Se 

a Comissão manifestou a intenção de vigiar e intervir para garantir uma aplicação mais 

                                                        
55  Diretiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de maio de 2009, sobre condições de ingresso e residência dos 

cida~dãos de países terceiros que intentam desenvolver trabalhos altamente qualificados, GUUE L 155, 
18.6.2009, p. 17 ss. 

56  Diretiva 2014/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, sobre condições de 
ingresso e residência dos cidadãos de países terceiros por motivo de emprego na qualidade de trabalhadores 
sazonais, in GUUE L94 de 28.3.2014, p. 375. 

57  Diretiva 2014/66/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 sobre condições de ingresso e 
residência dos cidadãos de países terceiros no âmbito de transferências intra-societária, in Guue L 157 de 
27.5.2014, p. 1 ss. 

58  Diretiva (UE) 2016/801 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa às condições de 
ingresso e residência dos cidadãos de países terceiros por motivos de pesquisa, estudo, treinamento, 
voluntariado, programas de intercâmbio de alunos ou projetos educativos, e colocação au pair, in Guue L 132, de 
21.5.2016:   
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uniforme, os âmbitos de ação não deverão por enquanto se ampliar, com a União 

Europeia visando a promover sobretudo a imigração qualificada. Em concomitância 

com a apresentação da agenda europeia sobre a migração foi promovida uma consulta 

pública sobre a diretiva carta azul com o objetivo de recolher opiniões, a fim de 

contribuir para elaboração de uma nova política europeia sobre migração legal e uma 

revisão da mesma, a qual é seguida pela apresentação de uma proposta de reforma do 

instrumento. Sem duvidar da contribuição trazida por trabalhadores de talento e 

particularmente qualificados, poder-se-ia perguntar se o desenvolvimento de uma 

política centrada quase exclusivamente sobre estas categorias seja idônea para 

fornecer uma resposta adequada à notável pressão migratória que investe na Europa. 

Mas o setor da migração econômica parece permanecer uma esfera sobre a qual os 

Estados querem manter pleno controle. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quase vinte anos após a entrada em vigor do Tratado de Amsterdam, e a 

atribuição de competência nos setores de imigração e asilo à União Europeia, são 

certamente numerosos os progressos realizados na implementação destas políticas. 

Não faltam, todavia, dificuldades e limites na gestão de um fenômeno 

complexo, que tem na sua origem uma multiplicidade de razões diversas, que 

requerem respostas específicas e diferenciadas. As medidas adotadas para encarar a 

situação de emergência tentaram conciliar (com resultados limitados, dado o escasso 

sucesso operacional do mecanismo de realocação) a necessidade de proteção de quem 

foge de situações graves e de apoio aos Estados-membros de “fronteira”, na aplicação 

do princípio de solidariedade59. Nas intenções da Comissão, esses devem representar o 

primeiro passo concreto de um repensamento mais amplo, que se dirige também os 

países de origem e de trânsito dos migrantes, com o objetivo atenuar as causas que 

estão na origem da migração e de reforçar a capacidade de acolhimento e contenção. 

Em tais perspectivas será ainda necessário o preparo dos canais de imigração legal, 

realisticamente acessíveis, seja para os c.d. migrantes econômicos que por enquanto 

estão em procura de proteção internacional. Sob estes aspectos é auspicioso que se 

                                                        
59  Ver C. FAVILLI, L'Unione europea e la difficile attuazione del principio di solidarietà nella gestione dell'«emergenza» 

immigrazione, in Quaderni costituzionali, 2015, p. 787 ss. 
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abra um debate e uma reflexão séria nos próximos anos.
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HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA NO DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO EUROPEU: O REGULAMENTO ROMA III E SUAS REPERCUSSÕES 

JURISPRUDENCIAIS 

 

Aline Beltrame de Moura1 

Fernanda Ruy e Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

À medida em que as vidas dos indivíduos residentes na União Europeia se 

interligam cada vez mais, em virtude do estabelecimento de moradia em Estados-

membros dos quais não são nacionais, e dado o crescente fluxo migratório que atinge 

o território europeu, observa-se que as fronteiras nacionais se tornam menos perenes. 

Fronteiras essas as quais, por outro lado, fornecem barreiras jurisdicionais que, por 

vezes, são determinantes para a legislação a ser aplicada em matéria de direito pessoal 

e de direito de família, conforme ocorre com as leis que disciplinam o divórcio e a 

separação judicial. 

Isto é, ao passo que casais “internacionais” se casam e estabelecem moradia na 

União, a fragmentação, entre os diversos Estados-membros da União, das legislações 

concernentes a direito de família se demonstra problemática. Deste modo, a 

harmonização das normas internacional-privatistas por parte das instituições 

europeias é vista como uma solução para dirimir as adversidades causadas pelo 

conflito jurídico entre o direito internacional privado europeu e aquele dos Estados-

membros, dentre eles a falta de segurança jurídica e a imprevisibilidade das situações 

jurídicas. Além disso, a harmonização da matéria visa à proteção das crianças e dos 

adolescentes, bem como à manutenção de uma Europa unificada. 

                                                        
1 Professora do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Doutora em Direito Internacional pela Università degli Studi di Milano (UNIMI), Itália, com Bolsa CAPES 
Doutorado Pleno no Exterior. Mestre em Direito nas Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), bacharel em Direito pela mesma instituição. Foi Pesquisadora Visitante do Max Planck Institute 
for Comparative and International Private Law em Hamburgo, Alemanha. É Co-coordenadora do Grupo de 
Pesquisas de Direito Internacional CNPQ/UFSC. 

2 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Direito da mesma universidade (PPGD/UFSC), na área de concentração de Direito e Relações 
Internacionais. Membro do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Ius Gentium – UFSC/CNPq.  
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Em respeito a tais premissas, o Regulamento Roma III foi criado, com o objetivo 

de permitir aos cônjuges a escolha da legislação nacional a ser aplicada em um 

eventual divórcio ou separação judicial. No caso de não haver concordância a respeito 

da escolha da lei, o regulamento outorga aos tribunais e às autoridades tal 

determinação. Além do advento do referido critério de conexão da autonomia das 

partes, supramencionado, destaca-se outra inovação comunitária trazida para o 

âmbito do direito internacional privado europeu: a tendência ao abandono do recurso 

ao critério de conexão da nacionalidade, em prol da aplicação da residência habitual 

do indivíduo, consequência de um mundo submetido a um inevitável processo de 

globalização. 

O objetivo do presente trabalho é, pois, realizar uma breve análise dos avanços 

– bem como das limitações – do processo de harmonização do direito de família no 

direito internacional privado europeu, especificamente no que concerne à 

implementação do Regulamento Roma III no âmbito da União Europeia. Além disso, 

serão analisadas algumas decisões que abordam as matérias tratadas no referido 

regulamento, bem como a maneira através da qual os Tribunais têm lidado com os 

critérios de conexão estabelecidos no Roma III, levando-se em consideração o 

confronto entre as leis nacionais e a questão da ordem pública. 

 

1 A HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA NO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

EUROPEU 

Uma das competências conferidas à União Europeia é a regulamentação do 

direito internacional privado – fenômeno que caracteriza a harmonização, em âmbito 

regional, de determinadas matérias relevantes para o direito interno dos Estados3. Os 

debates referentes à harmonização das normativas no âmbito da União Europeia têm 

origem nas provisões contidas em seus documentos fundacionais. 

O Tratado de Amsterdã 4  acentuou o objetivo de estabelecer, de forma 

                                                        
3 MORO, Federica. Observations sur la communautarisation du droit de la famille. Rivista di Diritto Internazionale 

Privato e Processuale. Anno XLIII. Padova: CEDAM, 2007. p. 691. A autora observa que “Par ‘communautaire’ on 
entende le phénomène caractérisé par l’intervention du droit communautaire dans les domaines relevant 
normalement du droit national”. 

4 A nova orientação deslocou a competência em matéria de Direito Internacional Privado e Processual também para 
a União Europeia. O Tratado de Amsterdã foi assinado em 2 de outubro de 1997 e entrou em vigor no dia 1º de 
maio de 1999, alterando o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia. UNIÃO 
EUROPEIA. Tratado de Amsterdã, 1999. 
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progressiva, uma área comum de liberdade, segurança e justiça, mediante a adoção de 

medidas no escopo da cooperação judicial em questões civis. Notadamente, o artigo 

65, a, faz menção ao estabelecimento de medidas visando “promover a 

compatibilidade das regras aplicáveis dos Estados-membros referentes ao conflito de 

leis e de jurisdição”. 

Além disso, o título V do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia5, 

prevê, em seu capítulo 3º, artigo 81, que a União, fundada nos princípios do 

reconhecimento recíproco das decisões judiciárias e extrajudiciárias, deve desenvolver 

uma cooperação em matéria civil com implicações transfronteiriças, podendo, ainda, 

incluir a adoção de medidas destinadas à aproximação das disposições legislativas e 

regulamentares dos Estados-membros6. 

Esse cenário, contudo, nem sempre existiu e demonstra a transfiguração do 

direito internacional privado ao longo da maturação do processo de integração 

europeu. Isso porque, no primeiro momento da integração, o direito internacional 

privado competia exclusivamente aos Estados; as instituições comunitárias, a seu 

turno, estavam restritas à promoção de negociações entre os Estados-membros 

interessados em firmar acordos internacionais7. Hoje, pelo contrário, o que se verifica 

é o deslocamento de tal competência também para a União, de modo a propiciar a 

harmonização da matéria, conforme abordado supra. 

Mediante a análise do direito de família do direito internacional privado 

europeu é possível verificar os desafios impostos aos residentes da União, face à 

                                                        
5 Doravante TFUE. 

6 Notadamente em relação ao direito de família, o TFUE determina que “[e]m derrogação do n. 2, as medidas 
relativas ao direito da família que tenham incidência transfronteiriça são estabelecidas pelo Conselho, 
deliberando de acordo com um processo legislativo especial. O Conselho delibera por unanimidade, após 
consulta ao Parlamento Europeu. O Conselho, sob proposta da Comissão, pode adotar uma decisão que 
determine os aspetos do direito da família com incidência transfronteiriça, passíveis de serem objeto de atos 
adotados de acordo com o processo legislativo ordinário. O Conselho delibera por unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu. A proposta a que se refere o segundo parágrafo é comunicada aos Parlamentos nacionais. 
Em caso de oposição de um Parlamento nacional notificada no prazo de seis meses após a comunicação, a 
decisão não é adotada. Se não houver oposição, o Conselho pode adotar a decisão” (destaquei). UNIÃO 
EUROPEIA. Versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 2012. 

7 Exemplifica-se este ponto com a transcrição do extinto artigo 293 do Tratado de Maastricht, o qual dispõe que 
“[o]s Estados-Membros entabulam entre si, sempre que necessário, negociações destinadas a garantir, em 
benefício dos seus nacionais: a proteção das pessoas, bem como o gozo e a proteção dos direitos, nas mesmas 
condições que as concedidas por cada Estado aos seus próprios nacionais; a eliminação da dupla tributação na 
Comunidade; o reconhecimento mútuo das sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 48; a 
manutenção da personalidade jurídica em caso de transferência da sede de um país para outro e a possibilidade 
de fusão de sociedades sujeitas a legislações nacionais diferentes; a simplificação das formalidades a que se 
encontram subordinados o reconhecimento e a execução recíprocos tanto das decisões judiciais como das 
decisões arbitrais”. UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Maastricht sobre a União Europeia, 1993. 
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ausência de coordenação entre as legislações dos diversos Estados-membros, 

sobretudo no processo de integração regional, onde a circulação das pessoas constitui 

um de seus corolários fundamentais. Suponha-se, por exemplo, que um casal 

composto por um cônjuge francês e outro sueco estabelece residência em Estocolmo. 

Após certo tempo, contudo, o cônjuge francês é promovido em seu trabalho e se 

transfere para Dublin – local onde, três anos depois do matrimônio, o casal decide se 

divorciar. O casal, que outrora se encontrava familiarizado com as leis suecas sobre 

divórcio – nas quais os procedimentos seriam céleres e simples – se depara com leis 

irlandesas que preveem um período prévio de separação, independentemente da 

nacionalidade dos cônjuges8. Tal situação hipotética demonstra a profunda diferença 

entre as normativas dos Estados e fornece apenas uma pequena dimensão dos 

problemas advindos da falta de harmonização do direito de família do direito 

internacional privado europeu. 

A harmonização das normas internacional-privatistas em matéria de direito de 

família por parte das instituições9 é reconhecida, portanto, como uma possível solução 

para dirimir as adversidades causadas pelo conflito jurídico entre o direito 

internacional privado europeu e aquele dos Estados-membros10. Destaca-se, neste 

ponto, que não compete ao direito internacional privado fornecer a norma material 

aplicável ao caso in concreto, mas tão somente designar o ordenamento jurídico ao 

qual a norma aplicável deverá ser buscada11. 

                                                        
8 Exemplo inspirado nas hipóteses transcritas pela Comissão Europeia, no documento intitulado New Community 

Rules on Applicable Law and Jurisdiction in Divorce Matters to Increase Legal Certainty and Flexibility and Ensure 
Access to Court in “International” Divorce Proceedings. COMISSÃO EUROPEIA. New Community Rules on 
Applicable Law and Jurisdiction in Divorce Matters to Increase Legal Certainty and Flexibility and Ensure Access to 
Court in “International” Divorce Proceedings, jun. 2016. Disponível em: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/287&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en>. 

9 Apesar de não ser objeto do presente estudo, cumpre ressaltar que a intenção dos Estados em proceder a uma 
uniformização das normas de Direito Internacional Privado não se encontra restrita ao escopo da União Europeia, 
uma vez que diversas convenções de natureza internacional evidenciam finalidade semelhante. Como exemplo, 
destaca-se a Convenção da Haia, de 5 de outubro de 1961, acerca da competência das autoridades e da lei 
aplicável em matéria de tutela dos menores, bem como a Convenção da Haia sobre a lei aplicável às obrigações 
alimentares. 

10 Um contraponto a tal pensamento pode ser observado em: FIORINI, Aude. Rome III-Choice of Law in Divorce: Is 
the Europeanization of Famili Law Going Too Far? Int’l J.L. POL’Y&FAM, 2008. Ademais, outros autores críticos à 
harmonização observam que o direito de família é impróprio para esforços de harmonização, em virtude das 
fortes restrições culturais e históricas existentes entre os indivíduos que habitam o território europeu, o que 
resulta na ausência de valores e objetivos compartilhados. Para maior aprofundamento, ver: ANTOKOLSKAIA, 
Masha. Objectives and Values of Substantive Family Law. International Family Law for European Union, 2007. pp. 
49-50. 

11 CORREA, A. Ferrer. Direito Internacional Privado, Alguns Problemas. Coimbra, 1985. p.22. Acerca  deste aspecto, 
acrescenta Nádia de Araújo que “[u]m problema de DIPr (para a concepção clássica) não é um problema de 
justiça material, e sim de escolha da lei aplicável indicada pela norma de conflito. O seu objetivo consiste em 
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As regras comunitárias em matéria de competência, reconhecimento e 

execução de ordens matrimoniais – divórcio, separação, anulação – são determinadas 

pelo Regulamento 2201/2003, mais conhecido como Bruxelas IIa 12 . Todavia, o 

regulamento mencionado possui lacunas, dentre as quais o fato de que o mesmo não 

prevê qual legislação nacional os tribunais e as autoridades domésticas devem aplicar 

no procedimento de divórcio. A fim de preencher esta lacuna, no final de 2010, a 

União adotou o Regulamento 1259/2010, também conhecido como Roma III, o qual 

ainda possui baixa adesão13, e dispõe sobre a lei aplicável ao divórcio e à separação 

judicial. 

 

 

2 DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL: A IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO ROMA III 

Tendo em vista a crescente mobilidade dos cidadãos na União e o interesse 

comunitário em desenvolver um espaço de liberdade, segurança e justiça mais atento 

a matérias civis com implicações transnacionais, é comum para os nacionais de um 

Estado-membro residirem em um país do qual eles não são nacionais por um extenso 

período de tempo – período em que podem ser estabelecidas e dissolvidas relações 

matrimoniais. 

Com o objetivo de dirimir os problemas resultantes de divórcios entre casais 

“internacionais”, o Conselho Europeu adotou em 2010, conforme visto, o Regulamento 

Roma III14, que cria uma cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em relação 

                                                                                                                                                                   
promover e garantir a continuidade e a estabilidade das situações jurídicas multinacionais, através da 
uniformidade da respectiva valoração por parte dos diversos sistemas interessados. Com isso, evita-se a 
frustração das partes e terceiros.97 Esse sistema não cuida da utilização de suas normas, mas sim das conectadas 
à questão”. ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. Porto Alegre: Revolução 
eBook, 2016. pp. 51-52. 

12 Desde 1º de março de 2005, o regulamento é aplicável a todos os Estados-membros da União Europeia, com 
exceção da Dinamarca. O Regulamento Bruxelas IIa, 2201/2003, também determina a competência, o 
reconhecimento e a execução de sentenças em matéria de responsabilidade parental. Destaca-se, por fim, que o 
referido regulamento não abrange matérias relacionadas com o direito substantivo de familia, os quais são de 
responsabilidade de cada país da União. CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n. 2201/2003, 2003. 

13 Atualmente, Roma III se aplica em 16 países da União Europeia: Áustria, Bélgica, Bulgária, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Romênia, Eslovênia e Espanha. Roma III 
também se aplicará na Estônia a partir de fevereiro de 2018. Os países da União que não participam de Roma III, 
por sua vez, continuam a aplicar suas próprias regras para determinar qual lei deve ser aplicada em caso de 
divórcio. CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n. 1259/2010, 2010. Em relação ao processo de 
elaboração do Regulamento, consultar: FRANZINA, P. Reg. UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla 
separazione personale. Le nuove leggi civili commentate, 2011. pp. 1435-1547; e NASCIMBENE, B. Divorzio, diritto 
internazionale privato e dell’Unione europea. Milano: Giuffrè, 2011. p. 34 e ss. 

14 HENDERSON, Teresa. From Brussels to Rome: The necessity of resolving divrce law conflicts across the European 
Union. Wisconsin International Law Journal, v. 28, n. 4, 2011. 
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ao divórcio e à separação judicial15. 

Importante mencionar que a expressão casais internacionais compreende os 

matrimônios ou convivências realizadas por cidadãos europeus que circulam de um 

país para outro, exercitando os seus direitos de liberdade de circulação e de 

residência, não abrangendo situações puramente internas de um determinado país16. 

Destaca-se, ainda, que o caráter transnacional não precisa necessariamente englobar 

os cônjuges que possuem nacionalidade ou residência habitual distintas: pode fazer 

referência somente à “vida” do casal, como é o caso dos nacionais de um Estado que 

passam por um processo de sua residência habitual17. 

Deste modo, Roma III permite aos cônjuges a escolha da legislação nacional a 

ser aplicada em um eventual litígio relativo ao divórcio e à separação judicial, 

potencializando a mobilidade dos cidadãos da União Europeia. Caso o casal em 

questão não concorde com a escolha da lei, o regulamento estabelece regras que 

delegam aos tribunais e às autoridades a determinação de qual lei nacional deve ser 

aplicada ao divórcio, de modo a coibir a insegurança jurídica e de propiciar 

previsibilidade aos casais que desejam se divorciar. 

Na ausência do regulamento, as cortes que exercem jurisdição devem 

determinar a lei a ser aplicada em casos envolvendo a dissolução do matrimônio de 

casais internacionais. Em tais circunstâncias, cortes de alguns Estados aplicam a lex 

fori, outras aplicam a legislação dos Estados dos quais os cônjuges nacionais, outras 

aplicam a lei da residência habitual dos cônjuges18. Na ausência de um senso sólido de 

uniformização entre as leis, os cônjuges restam incapacitados de saber qual normativa 

será aplicada ao seu divórcio, causando problemas práticos e tornando o processo 

mais árduo para os casais “internacionais” que residem na União. 

O regulamento foi inspirado no princípio do favor divortii19, cujo objetivo é 

                                                        
15 Para uma análise acerca da cooperação reforçada no âmbito do Direito Internacional Privado europeu, consultar: 

POCAR, F. Brevi note sulle cooperazione rafforzate e il diritto internazionale privato europeo. RDIPP. v. 47, 2011. 
pp. 297-306. 

16 COMISSÃO EUROPEIA. Libro Verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio, mar. 2005. 
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0082>. p. 3. 

17 PEGNA, O. Lopes. La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a separazione e divorzio: profili 
problematici. CDT. V. 2, 2-2010. p. 128.  

18 BOELE-WOELKI, K. For Better or for Worse: The Europeanization of International Divorce Law. Yearbook of Private 
International Law, 12, 2010. pp. 1–26. 

19 A intervenção da União Europeia neste setor sempre perseguiu o objetivo do favor divortii através da eliminação 
dos obstáculos à circulação das decisões de dissolução do vínculo matrimonial. Nesse sentido: QUEIROLO, I.; 
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responder às necessidades dos cidadãos em termos de segurança jurídica, 

previsibilidade e flexibilidade, de tutela do cônjuge mais vulnerável na ação de 

divórcio. 

Além disso, intenta prevenir que a mesma situação seja resolvida de forma 

diferente em cada Estado na qual for julgada; que uma decisão seja válida em um 

sistema jurídico, mas não no sistema de outro Estado20; bem como do fenômeno do 

forum shopping, que se caracteriza pelo ingresso de ações semelhantes em mais de 

um Estado, realizado com o intuito de maximizar a probabilidade de alcance de um 

resultado positivo. Por exemplo, um dos cônjuges que possua maior domínio jurídico 

pode ingressar em uma corte que aplique leis de maneira mais favorável a ele, ou 

ingressar em cortes em que há menor possibilidade de ser levado em consideração os 

interesses do outro cônjuge. Além disso, com relação à celeridade processual, destaca-

se que alguns Juízos permitem menores períodos ou não requerem um tempo 

específico de separação, prévia à concessão do divórcio, o que pode ser considerado 

mais favorável, a depender das preferências dos cônjuges. Com isso, verifica-se que há 

diferenças significativas entre as leis sobre divórcio em cada Estado-membro, tanto em 

relação ao conteúdo21, quanto em relação ao procedimento a ser adotado. 

O aspecto mais inovador do Regulamento Roma III é a introdução do critério de 

conexão constituído pela vontade das partes, o que potencializa a circulação dos 

cidadãos no escopo da União e gera maior segurança jurídica, vez que os indivíduos 

envolvidos na relação privada matrimonial estão conscientes, ex ante, das condições 

em que será submetido um eventual litígio, ainda que o casal modifique sua residência 

dentro da União22. 

 

                                                                                                                                                                   
CARPANETO, L. Considerazioni critiche sull’estensione dell’autonomia privata a separazione e divorzio nel 
regolamento Roma III. RDIPP. v. 48, 2012. pp. 62-64. Todavia, alguns autores sustentam que o objetivo do favor 
divortii, presente também no Regulamento n. 2201/2003, por meio da indicação de mais de um foro competente, 
poderia ocasionar o efeito oposto, ou seja, de constranger o cônjuge que quer se divorciar de permanecer 
vinculado somente porque o outro cônjuge foi mais rápido a interpor uma ação em um Estado no qual a 
legislação é mais restritiva, obtendo uma sentença de indeferimento. Neste sentido, ver: PANICO, R. Cafari. Il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale nel nuovo regolamento Bruxelles II bis. 
Studi in onore di Vincenzo Starace. v. II. Napoli: Editoriale Scientifica, 2008. p. 1377. 

20 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. Porto Alegre: Revolução eBook, 2016. 
p. 52. 

21 Como, por exemplo, em relação à divisão patrimonial advinda do regime de bens escolhido durante o 
matrimônio, ou à tutela dos filhos em comum. 

22 GONZALEZ, Javier Carrascosa; SEATZU, Francesco. Normas de competenza judicial internacional en la propuesta 
de Reglamento Roma III. RDIPP, ano XLV, 3, 2009. p. 577. 
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2.1 A VONTADE DAS PARTES COMO CRITÉRIO DE CONEXÃO 

A ideia de atribuir aos indivíduos um papel na definição de suas relações 

pessoais e familiares atualmente possui grande relevância no direito internacional 

privado da união europeia23, constituindo o elemento central e mais significativo do 

Regulamento Roma III. O regulamento prevê que a lei escolhida pelo casal seja 

designada observando o momento de celebração do acordo – o que, contudo, não 

exclui a faculdade de modificação da optio iuris por parte dos cônjuges, seja por meio 

de eventual alteração das circunstâncias do caso, seja através da escolha de um 

parâmetro mais oportuno24. No caso de não persistir acordo em referência à lei 

aplicável ao divórcio, ou nas hipóteses em que a escolha não seja validamente 

expressa, as autoridades jurisdicionais disporão de normas de conflitos harmonizadas 

a fim de determinar a lei aplicável ao caso25. 

O artigo 8º prevê uma série de critérios de conexão “em cascata”, todos 

baseados no momento em que é instaurado o processo judiciário. Em primeiro lugar, 

privilegia-se a lei do Estado da residência habitual dos cônjuges; após, a do Estado da 

última residência habitual dos cônjuges, desde que não tenha transcorrido mais de um 

ano e um dos cônjuges ainda resida em tal Estado; em terceiro lugar, a lei da 

nacionalidade de ambos os cônjuges e, por fim, a lei do foro, ou lex fori26. 

A permissão da autonomia das partes na escolha da lei aplicável tem um caráter 

fortemente inovador. Isto porque é considerada a melhor forma de preservar os 

interesses dos cônjuges, uma vez que se baseia na avaliação, pelas partes envolvidas, 

das vantagens e desvantagens das leis escolhidas. A autonomia da vontade reflete, 

ainda, dois fatores. 

                                                        
23 KOHLER, C. L’autonomie de la volonté en droit international privé: un principe universel entre libéralisme et 

étatisme. Recl. Cours (359), 2013. pp. 289–478. 

24 CLERICI, R. Il ruolo dell’autonomia privata tra espansione e limiti di operatività nel regolamento (CE) N. 1259/2010 
sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione legale, Dir. comm. int., v. XXVI, 2012. pp. 351-370. 

25 Tal hipótese é especialmente relevante nos casos de procedimentos contenciosos, a menos que a optio legis 
tenha sido realizada antes do surgimento da crise matrimonial. Veja-se: REGHIZZI, Z. C. Commento all'art. 8 
(Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). Le Nuove leggi civili 
commentate, v. 34, 6, 2011. p. 1491. 

26 Importante notar que, no caso de concurso de múltiplas nacionalidades, sejam estas pertencentes a ambos os 
cônjuges ou somente a um deles, o parágrafo 22 do preâmbulo do Regulamento Roma III prevê que o conflito 
deverá ser resolvido com a aplicação da legislação nacional do Estado do foro, em respeito aos princípios gerais 
da União Europeia expressos, sobretudo, através da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Para maior 
aprofundamento, consultar os casos Micheletti (TJUE, C-369/90 de 7 de julho de 1992), García Avello (TJUE, C-
148/02 de 2 de outubro de 2003,) e Hadadi (TJUE, C-168/08 de 16 de julho de 2009). 
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O primeiro é prático. As partes escolhem a lei que permite um divórcio mais 

rápido e financeiramente vantajoso. Na Itália, por exemplo, o divórcio é concedido 

com base na “ruptura da união material e espiritual entre os cônjuges”, refletindo-se 

em um período prévio e contínuo de separação legal de, pelo menos, três anos27. 

Existe, ainda, o fator cultural. Ou seja, em um cenário em que há uma elevação 

do fenômeno da migração – como é o caso da União Europeia –, há também uma 

demanda crescente a fim de que a identidade cultural do indivíduo seja guarnecida. 

Deste modo, o regulamento em questão permite a escolha da lei nacional das partes. 

Além disso, ressalta-se que, no caso, a aplicação da lei nacional torna mais fácil o 

reconhecimento e a execução da internalização do divórcio no Estado de origem28. 

Contudo, destaca-se que essa autonomia é limitada a salvaguardas que visam 

assegurar a liberdade e a plena conscientização do consenso dos cônjuges, bem como 

o respeito à ordem pública dos Estados-membros. 

Além da separação dos cônjuges, um divórcio levará a uma reorganização da 

relação entre os cônjuges e com os filhos que têm em comum. Isso também levará a 

uma divisão dos bens detidos em comum pelos cônjuges e, se necessário, ao 

pagamento de uma contribuição ou manutenção por um cônjuge para o outro ou para 

seus filhos. Por conseguinte, a União adotou, também, regras sobre todos estes 

aspectos para clarificar os direitos de propriedade de casais ou parcerias registadas 

internacionais, regulamentos estes que permitem aos casais “internacionais” a escolha 

da lei aplicável a seus bens em caso de morte ou divórcio, além de aumentar a 

segurança jurídica para as parcerias registadas com uma dimensão internacional, 

mediante a apresentação da propriedade conjunta à lei do país onde a parceria foi 

registada29. 

 

                                                        
27 VIARENGO, I. The Rome III Regulation in legal practice: case law and comments. ERA Forum, 2015. 

28 Idem. 

29 Cita-se, como exemplo, o Regulamento 1103/2016, que estabelece uma cooperação reforçada no domínio da 
jurisdição, da legislação aplicável, do reconhecimento e da execução das decisões em matéria de regimes 
matrimoniais. Já o Regulamento 1104/2016 institui uma cooperação reforçada no domínio da jurisdição, da 
legislação aplicável, do reconhecimento e da execução. Ademais, o Regulamento 4/2009, sobre a competência, a 
lei aplicável, o reconhecimento e a execução das decisões e a cooperação em matéria de obrigações alimentares 
rege quais os tribunais competentes, bem como qual lei é aplicável em questões de pensão alimentícia (entrada 
em vigor em 18/06/2011). O regulamento ainda governa o reconhecimento e a execução das decisões e está 
fortemente alinhado com a Convenção de Manutenção da Haia (entrada em vigor em 01/08/2014), e com o 
Protocolo de Manutenção da Haia de 2007 (aplicável desde 18/06/2011). 
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2.2 O CRITÉRIO DE CONEXÃO DA RESIDÊNCIA HABITUAL EM DETRIMENTO DA 

NACIONALIDADE 

Além da possibilidade de escolha dos cônjuges, outra inovação comunitária 

trazida para o âmbito do direito internacional privado europeu a se destacar é a 

tendência ao abandono do recurso ao critério de conexão da nacionalidade30 em prol 

da aplicação do critério da residência habitual do indivíduo. Dado o silêncio do Roma 

III, bem como de outros regulamentos em matéria de Direito de Família, em definir a 

residência habitual do indivíduo, necessário recorrer à doutrina e à jurisprudência para 

maior compreensão do referido instituto. 

A residência habitual do indivíduo pode ser concebida, segundo a doutrina31, 

como o local onde o interessado fixou o centro permanente dos seus interesses com 

um certo nível de estabilidade, independentemente do local de registro de sua 

residência32. 

No que tange à definição de residência habitual pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia, este a desenvolveu em outros domínios do direito, envolvendo dois 

elementos fundamentais: a intenção da parte envolvida e as circunstâncias fáticas, 

esclarecendo que a residência habitual deve ser determinada in concreto33. Graças à 

ausência de indicações exatas do Tribunal, bem como da ausência de indicações dos 

regulamentos que disciplinam a matéria acerca de tal definição, a jurisprudência 

nacional ainda é relevante para a compreensão do instituto34. 

                                                        
30 E também, em certa medida, do domicílio. A partir da segunda Conferência de Haia, os delegados dos Estados 

interrogaram-se sobre a oportunidade de atenuar os problemas que o critério do domicílio comportava, 
refletindo acerca da introdução de um novo conceito mais eficaz e flexível como o da residência. Veja-se:  
MELLONE, M. La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, 
RDIPP, v. 46, 2010. p. 688. 

31 A doutrina moveu-se no sentido de definir a residência habitual tendo por base uma interpretação autônoma e 
idêntica para as autoridades de todos os Estados-membros. Para maior aprofundamento, consultar: Idem. p. 692 
e ss; Acórdão do TJUE, C-523/07 de 2 de abril de 2009, A.; CLERICI, R. Il nuovo regolamento dell’Unione europea 
sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, Famiglia e diritto, 2011. p. 1057. 

32 De acordo com Gonzalez, trata-se de um conceito que “equivale a ‘centro social de vida’ o lugar donde el 
interessado ha fijado voluntariamente su centro permanente de intereses com carácter estable”. GONZALEZ, 
Javier Carrascosa; SEATZU, Francesco. Normas de competenza judicial internacional en la propuesta de 
Reglamento Roma III. RDIPP, ano XLV, 3, 2009. p. 573. 

33 Ver casos C-452/93P Magdalena Fernández [1994] ECR I-4295; C-90/97 Swaddling [1999] ECR I-1075; Case C-
372/02, Adanez-Vega [2004] ECR I-10761; C-66/08, Kozłowski [2008] ECR 2008 I-06041. 

34 A jurisprudência das cortes domésticas lida com tais situações e, pode-se dizer após um breve estudo de suas 
decisões, que se atém à análise concreta de cada caso. O julgamento de um caso envolvendo um casal 
marroquino, residente na Espanha, em que o marido solicitou a aplicação da lei marroquina é um exemplo a ser 
mencionado. Com o regulamento já em vigor, o tribunal espanhol aplicou a lei espanhola, por entender que a 
residência habitual correspondia ao centro da vida social do casal, com particular ênfase no local onde viviam os 
filhos do casal. Neste caso, não restaram dúvidas ao Juízo na localização da residência habitual do casal 
marroquino, vez que viviam juntos na Espanha. Ver: Audiencia Provincial Valladolid, 12.3.2013 (95/2013). Por 
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A noção de residência habitual, portanto, ainda é uma questão aberta. A 

tendência do uso da residência habitual como critério de conexão, apesar de ainda não 

terminologicamente consolidada, reflete o cenário da União Europeia, onde a 

residência é considerada o critério mais apto a garantir maior uniformidade, segurança 

jurídica e previsibilidade nas relações pessoais do sujeito privado no espaço de 

liberdade, segurança e justiça europeu35. A opção legislativa de prever a nacionalidade 

no terceiro lugar da escala dos critérios demostra sua subsidiariedade36 e revela a 

vontade de integrar o casal estrangeiro à realidade social do país de acolhimento37 e, 

por conseguinte, de garantir a escolha de uma lei próxima à vida dos sujeitos 

interessados38. 

Além disso, o critério da nacionalidade, ao coexistir com o da residência 

habitual, implica uma solução às hipóteses em que os interessados não tenham a 

residência habitual no mesmo Estado. A alusão à nacionalidade comum possui, nesta 

perspectiva, um sentido compreensível, na medida em que é plenamente possível que 

os interessados possam ser titulares da nacionalidade de um Estado que não seja o 

mesmo da residência39.  

                                                                                                                                                                   
outro lado, as cortes nacionais também convivem com situações em que a identificação da residência habitual 
dos cônjuges não é tão simples. O Tribunal de Lyon, por exemplo, julgou um caso em que os cônjuges, ambos 
nacionais italianos, nunca haviam residido juntos. A esposa morava na Itália com o filho, enquanto o marido 
trabalhava e residia em três locais distintos – França, Suíça e Noruega. Nesta situação, o Tribunal considerou que 
“o lugar da residência habitual é aquele em que a [pessoa] em causa estabeleceu, com a intenção de ser de 
caráter duradouro, o centro permanente ou habitual de seus interesses”. Ver: caso Dalloz, Cour d’appel de Lyon, 
26.11.2013. 

35 Na doutrina encontram-se críticas a esse respeito. Nesse sentido, Jürgen Basedow salienta que quando seja 
competente um tribunal de um Estado, o juiz deve avaliar as várias relações de proximidade entre o caso e os 
Estados envolvidos. O objetivo das regras de conexão é a aplicação da lei nacional com a qual o caso concreto 
tenha a relação mais estreita. Sob tal perspectiva, “l'application de la loi du for n'est pas nécessairement un 
privilège et celle d'une loi étrangère désignée en vertu de la nationalité d'une personne peut servir le but ultime 
du droit international privé de manière plus efficace. La critique parfois trop machinale du rattachement à la 
nationalité dans les conflits de lois paraît donc mal fondée.” Para aprofundamento, ver: BASEDOW, J. Le 
rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité en droit de l’Union européenne, Rev. crit. DIP, 3, 2010. 
p. 432-433. 

36 Art. 8: “Na ausência de escolha nos termos do artigo 5, o divórcio e a separação judicial serão regidos pela lei do 
Estado: a) Da residência habitual dos cônjuges à data da instauração do processo em tribunal; ou, na sua falta, b) 
Da última residência habitual dos cônjuges, desde que o período de residência não tenha terminado há mais de 
um ano antes da instauração do processo em tribunal, na medida em que um dos cônjuges ainda resida nesse 
Estado no momento da instauração do processo em tribunal; ou, na sua falta, c) Da nacionalidade de ambos os 
cônjuges à data da instauração do processo em tribunal; ou, na sua falta, d) Em que se situe o tribunal onde o 
processo foi instaurado.” 

37 CLERICI, R. Il nuovo regolamento dell’Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale, Famiglia e diritto, 2011. p. 1057. 

38 REGHIZZI, Z. C. Commento all'art. 8 (Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo 
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale). Le Nuove leggi civili commentate, v. 34, 6, 2011. p. 1495. 

39 CORNELOUP, S. Réflexion sur l’emergence d’un droit de l’Union européenne en matière de nationalité, JDI, v. 138, 
3, 2011. p. 513. De fato, a autora é clara ao afirmar que os dois mecanismos de solução de conflitos positivos de 
nacionalidade – primazia da nacionalidade do foro e prevalência da nacionalidade efetiva – foram condenadas 
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Todavia, caso o casal não possua a residência habitual comum no mesmo 

Estado por mais de um ano, nem tenha a mesma nacionalidade, o legislador 

comunitário estabeleceu a aplicação da lei do Estado do juiz competente, evitando a 

hipótese de extenuantes pesquisas a fim de determinar a lei reguladora e, assim, 

conduzindo à coincidência entre forum e ius, particularmente apreciada pelo 

operadores do direito40 em termos de segurança jurídica, da presumível maior rapidez 

e do menor custo das decisões41. 

Diante do redimensionamento operado em detrimento do critério de conexão 

da nacionalidade, observa-se que “no plano político, tal escolha foi certamente 

influenciada pela reticência das instituições europeias em adotar o critério da 

nacionalidade, cuja coerência com os princípios comunitários vem sendo 

frequentemente questionada”42. Portanto, a tendência à superação da nacionalidade 

pelo critério da residência habitual do indivíduo é reflexo de um mundo submetido a 

um inigualável processo de globalização, fato que se verifica não apenas em âmbito 

europeu, mas também em diversas convenções internacionais que englobam um 

número ainda maior de Estados em torno da uniformização das regras internacional-

privatistas43. 

 

3 REPERCUSSÕES NO CASE LAW: A QUESTÃO DA ORDEM PÚBLICA 

A aplicação da lei nacional ao divórcio, não mais por base objetiva, mas por 

escolha das partes, garante uma tutela mais eficaz da identidade pessoal do indivíduo 

em uma Europa submetida a intensos fenômenos migratórios e consciente da 

preservação, também no plano dos conflitos de leis, da identidade individual, 

sobretudo quando as tradições, os costumes e as religiões nacionais são diferentes 

                                                                                                                                                                   
pelo TJUE, p. 493.  

40 CLERICI, R. Il nuovo regolamento dell’Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale, Famiglia e diritto, 2011. pp. 1058-1059. 

41 VIARENGO, I. Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle 
parti. RDIPP, v. 47, 3, 2011. p. 619. 

42 BONOMI, Andrea. Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni. Rivista di Diritto 
Internazionale Privato e Processuale. Anno XLVI. Padova: CEDAM, 2010. p. 882. “Sul piano politico, la scelta è 
stata certamente influenzata dalla reticenza della istituzioni europee ad adottare il criterio della cittadinanza, la 
cui coerenza con i principi comunitari viene spesso posta in dubbio.” Tradução das autoras. 

43 A Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961 sobre competência de autoridades e lei aplicável em matéria de 
proteção de menores se constrói sobre a base do critério da residência habitual do menor; da mesma forma a 
Convenção de Haia sobre a lei aplicável às obrigações alimentares de 2 de outubro de 1973, consagra como 
conexão principal a residência habitual do credor de alimentos e somente como subsidiária a da nacionalidade. 
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daquelas do Estado de residência44. 

Conforme visto no transcorrer do presente ensaio, no caso de não haver acordo 

entre as partes envolvidas, o regulamento determina critérios “em cascata” a serem 

aplicados pela autoridade judiciária. Contudo, salienta-se que uma exceção à aplicação 

da lei eleita pelas partes ou, em ausência de acordo, da lei determinada em 

conformidade com os critérios “em cascata” ocorre quando a lei em questão, por 

motivos de sexo, não prever o divórcio ou não conceder a um dos cônjuges paritárias 

condições de acesso ao divórcio ou à separação judicial. 

Neste caso, em consonância com o art. 1045, deve-se recorrer à lex fori, à luz da 

cláusula da ordem pública. A título de esclarecimento, importante registrar que a 

ordem pública pode ser compreendida como aquela cláusula consagrada a 

salvaguardar os princípios fundamentais do direito do foro; sua noção está relacionada 

ao respeito aos direitos fundamentais46. A intervenção da exceção de ordem pública 

ocorre, portanto, quando se está diante de uma situação em que a utilização da lei 

estrangeria importaria em um resultado incompatível com a ordem pública do foro47. 

Seguindo essa perspectiva, constituem exceções à compatibilidade da lei 

escolhida pelas partes a ordem pública do foro e a divergência entre as leis nacionais 

quando a lei designada não preveja o divórcio ou não considere válido o casamento, 

com base nos artigos 12 e 13 do Regulamento, respectivamente. 

A maior parte dos casos envolvendo o direito de família no direito internacional 

privado europeu dizem respeito ao o artigo 5º do Regulamento Roma III48. Diante da 

possibilidade de se aplicar a lei de qualquer Estado, dois problemas principais podem 

surgir do case law: o da ordem pública, e o da prova da lei estrangeira49. 

No momento, dada a ausência de indícios claros e certos do Tribunal de Justiça 

                                                        
44 VIARENGO, I. Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle 

parti. RDIPP, v. 47, 3, 2011. p. 615. 

45 Regulamento Roma III, artigo 10: “Sempre que a lei aplicável por força dos artigos 5. o ou 8. o não preveja o 
divórcio ou não conceda a um dos cônjuges igualdade de acesso ao divórcio ou à separação judicial em razão do 
seu sexo, aplica-se a lei do foro”. CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n. 1259/2010, 2010. 

46 BUCHER, Andreas. La compétence universelle civile, Collected Courses of the Hague Academy of International 
Law. Volume 372. The Hague: Martinus Nijhoff, 2014, p. 9-127. 

47 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. Porto Alegre: Revolução eBook, 2016. 
p. 92. 

48 VIARENGO, I. Choice of law agreements in property regimes, divorce, and succession: stress-testing the new EU 
Regulations. ERA Forum, 2017. 

49 Para maior aprofundamento acerca da aplicação de lei estrangeira, ver: Oberlandesgericht Hamm, de 7.5. 2012; 
Tribunale Milano, 10.2.2014; Tribunale Firenze, 9.5.2014. 
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Europeu e em face do silêncio do regulamento sobre este ponto, a jurisprudência 

nacional ainda é relevante. Enfatiza-se que, em muitos julgamentos sob Roma III, a lei 

aplicável é a lei de um terceiro Estado, designado quer pela escolha das partes, quer 

por critérios objetivos 50 . Em virtude disso, os tribunais verificam, ex ante, a 

compatibilidade dessas leis com a ordem pública do Estado do foro. 

A lei aplicável, especialmente quando é a lei de um terceiro Estado, pode violar 

o princípio da não discriminação entre um homem e uma mulher. O artigo 10 visa 

garantir o respeito de tal princípio na sua aplicação específica de igualdade substancial 

e processual perante a lei e, portanto, elimina dúvidas a este respeito em todos os 

Estados-membros vinculados pelo regulamento. 

Em uma decisão da Audiencia Provincial Logroño, esse tribunal considerou que 

o Código da Família Marroquino de 2004 era contrário à política pública. Embora, de 

acordo com o Código da Família Marroquina, os processos de divórcio possam ser 

iniciados por mulheres, elas podem solicitar o divórcio apenas por motivos específicos, 

como violações graves das obrigações e deveres do casamento que tornam a vida 

compartilhada intolerável. Caso contrário, as mulheres precisam de permissão para se 

divorciar do marido. Portanto, de acordo com esta decisão, a lei marroquina viola a 

política pública do foro51. 

Outra questão relativa à política pública encontrada na jurisprudência diz 

respeito ao período anterior de separação judicial solicitado em algumas leis nacionais. 

Não há violação da política pública se um divórcio estrangeiro for obtido sem um 

período anterior de separação, mesmo que aconteça em um Estado-Membro cuja lei 

exige tal período, conforme prescreve o ordenamento jurídico italiano. De fato, na 

grande maioria dos casos deste Estado, o divórcio é concedido com base em uma 

“ruptura da união material e espiritual entre os cônjuges”52, refletindo em um período 

contínuo de separação legal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante a análise do direito de família do direito internacional privado 

                                                        
50 VIARENGO, I. The Rome III Regulation in legal practice: case law and comments. ERA Forum, 2015. 

51 Audiencia Provincial Logroño, 7.4.2014 (108/2014). 

52 VIARENGO, I. The Rome III Regulation in legal practice: case law and comments. ERA Forum, 2015. 
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europeu, embora de maneira breve, o presente ensaio buscou demonstrar os desafios 

que sofrem os residentes da União, levando em consideração a ausência de 

coordenação entre as legislações dos diversos Estados-membros da União Europeia. 

Esta falta de harmonia, precipuamente no que tange às leis sobre divórcio em cada 

Estado, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação ao procedimento a ser 

adotado, conduz os casais “internacionais” à insegurança jurídica, à incerteza, à 

inflexibilidade e ao fenômeno do fórum shopping. 

Visando combater tais fatores, e em consonância com seus documentos 

fundacionais, os quais prescrevem à União o estabelecimento de uma área comum de 

liberdade, segurança e justiça, além de medidas que promovam a compatibilidade das 

regras aplicáveis dos Estados-membros no que concerne ao conflito de leis e de 

jurisdição, além da crescente mobilidade dos cidadãos da União – processo que é 

consequência da globalização e da erosão de fronteiras no bloco europeu –, foi 

implementado o Regulamento Roma III. 

Tal regulamento foi criado com o objetivo de permitir aos cônjuges a escolha da 

legislação nacional a ser aplicada em um eventual divórcio ou separação judicial. Além 

disso, diz respeito àquelas situações em que nacionais de Estados-membros escolhem 

residir em um país do qual não são originários por um extenso período de tempo – 

período em que podem ser construídas e dissolvidas relações matrimoniais. 

Apesar das limitações e das críticas realizadas pela doutrina europeia em 

relação ao Roma III, foram destacados também seus avanços. Notadamente, três 

aspectos foram salientados: primeiramente, a introdução do critério de conexão da 

autonomia das partes, o que potencializa a circulação dos cidadãos no escopo da 

União e gera maior segurança jurídica, vez que os indivíduos envolvidos na relação 

privada matrimonial estão conscientes das condições em que será submetido um 

eventual litígio. Ademais, importante destacar que no cenário atual, em que há uma 

elevação do fenômeno da migração, há também uma demanda crescente a fim de que 

a identidade cultural do indivíduo seja protegida. Deste modo, o regulamento em 

questão permite a escolha da lei nacional das partes. 

Também se salientou a tendência ao abandono do recurso do critério de 

conexão da nacionalidade, em prol da aplicação do critério da residência habitual do 

indivíduo. A opção legislativa de prever a nacionalidade no terceiro lugar da escala dos 
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critérios demostra sua subsidiariedade e revela a vontade de integrar o casal 

estrangeiro à realidade social do país de acolhimento e, por conseguinte, de garantir a 

escolha de uma lei próxima à vida dos sujeitos interessados. 

Por fim, atentando-se ao case law, mencionou-se uma exceção à aplicação da 

lei eleita pelas partes ou, em ausência de acordo, da lei determinada em conformidade 

com os critérios “em cascata”. Isto se dá quando a lei em questão, por motivos de 

sexo, não prevê o divórcio ou não concede a um dos cônjuges paritárias condições de 

acesso ao divórcio ou à separação judicial. Seguindo esse entendimento, constituem 

exceções à compatibilidade da lei escolhida pelas partes a ordem pública do foro e a 

divergência entre as leis nacionais quando a lei designada não preveja o divórcio ou 

não considere válido o casamento. 

Com isso, conclui-se que, apesar de o regulamento restar silente em 

determinados aspectos, é importante ter consciência de sua recente implementação, o 

que leva a crer que a jurisprudência ainda passará, nos próximos anos, por um 

processo de maturação. Além disso, os resultados do regulamento ainda dependem da 

aceitação dos Estados-membros da União em relação a suas prescrições, bem como 

dos reflexos que o Brexit terá para a cooperação dos Estados em matéria de 

harmonização de legislações em matéria de direito de família. Contudo, destaca-se 

que, apesar disso, no momento Roma III é o caminho para o assentamento de uma 

Europa que vise à segurança jurídica, à certeza, à flexibilidade e à tutela do cônjuge 

mais vulnerável. 
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RELAÇÕES ENTRE MIGRAÇÃO E ECONOMIA INTERNACIONAL: 

REDIFINIÇÃO DE FRONTEIRAS ANALISADAS À PARTIR DA “CRISE 

MIGRACIONAL” EUROPEIA1 

 

Paulo Potiara de Alcântara Veloso2 

 

1 IMIGRAÇÃO E DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO?  

Antes de analisar o foco do presente trabalho, qual seja, a migração dentro de 

uma análise de direito internacional econômico, optei por iniciar o debate a partir de 

uma afirmação aparentemente simplista, generalista e, sem dúvida alguma, bastante 

óbvia, qual seja: a migração é um fenômeno social complexo. E por que iniciar com 

essa afirmativa que parece carecer de relação com a temática do trabalho? A resposta 

reside principalmente no fato que a relação entre migração e mudanças sociais 

profundas, além de demonstrar uma falsa simplicidade e esconder em si alguns 

elementos importantes de definição, traz também em seu bojo, a relação mais íntima 

entre o fenômeno migracional e aquele do direito internacional econômico. Mas, 

antes de adentrarmos nesse assunto, vamos analisar primeiramente aquela 

determinação dos elementos de definição, sem os quais o assunto não poderia ser 

tratado de maneira aprofundada.  

As percepções que nascem diretamente a partir dessa relação entre migração e 

complexidade determinam importantes perspectivas que ajudam a esboçar de 

maneira mais plausível e crítica os fundamentos do fenômeno, principalmente em 

relação à amplificada rede de conhecimentos equivocados e parciais construídos pela 

política nesses últimos cinco anos, principalmente a partir do início da “crise” 

migracional vivenciada pela Europa. Dentre essas perspectivas – ou elementos de 

                                                        
1 Este trabalho foi originalmente publicado na Obra: Questões de Direito Internacional: pessoa, comércio e 

procedimento, editada pelo prof. Frederico Glitz e publicado pela editora JML. 

2 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Programa de Mestrado da 
Unochapecó-SC. Professor da Faculdade Cesusc, Santa Catarina. Coordenador do NDInter - Núcleo de Pesquisas 
em Direito Internacional CESUSC/CNPq. 
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definição – uma das mais relevantes é representada pela possibilidade de rompermos 

com a ideia da praxis rasteira que comumente acompanham os posicionamentos 

políticos e jurídicos acerca do tema migração. Como qualquer fenômeno complexo, 

raramente pode ser explicado por meio de respostas fáceis, pois a migração está 

enraizada em mecanismos sociais muito mais profundos do que meramente o “fluxo 

geográfico de seres humanos ansiosos por melhores condições de vida”, como pode 

nos fazer pensar o discurso político de ocasião. 

Outras perspectivas implicam também em, por exemplo, desmistificar a 

percepção minimalista que define a migração enquanto agente causador de uma 

profunda crise europeia, pois a relação não pode ser estabelecida em tão tênues 

relações de causa e efeito. A migração e também a crise europeia são decorrências de 

mudanças sociais mais profundas, que se capilarizam a partir de elementos políticos, 

econômicos, estratégicos, tecnológicos, culturais, sociais, ambientais, etc., e ambas 

não podem ser analisadas a partir de horizontes teóricos restritivos e superficiais, sob 

a pena dessas análises não corresponderem nem proximamente à realidade que visam 

explicar. 

Mas talvez seja esse o ponto pretendido dentro do debate político sobre o 

tema. Especificamente em relação à migração recente de sírios e africanos em direção 

ao continente europeu não é difícil verificar o simplismo das respostas e perspectivas 

adotadas. É o que nos mostra, por exemplo, Boris Johnson, atual chanceler britânico, 

que durante a campanha do Brexit3 afirmava que a política de imigração da União 

Europeia acabaria jogando todos os 78 milhões de habitantes da Turquia dentro do 

território britânico4. Não é difícil observar a fragilidade de argumentos desse tipo, 

principalmente dentro do contexto da União Europeia, que procuram definir a 

imigração como causa fundamental de problemas sociais mais amplos, como 

desemprego, déficit previdenciário, terrorismo e todas essas preocupações sociais 

                                                        
3 Brexit é um acrônimo (mais corretamente um portmanteau) originado das palavras Britain e Exit, que fazem 

referência às discussões (e atualmente à efetiva saída) do Reino Unido da União Europeia. A inspiração da termo 
vem do fenômeno anterior e de mesma natureza, Grexit, que envolvia a possibilidade de saída da Grécia do bloco 
europeu. 

4  CARLIN, John. O Ano em que Vivemos Estupidamente. El País Brasil, 03 out. 2016. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/03/internacional/1475498967_321999.html>. Acesso em: 03 out. 2016. 
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mais presentes, que se relacionam intimamente com sobrevivência, alimentação, 

renda e segurança. O discurso maniqueísta entre o bem e o mal é fundamental nessa 

argumentação vazia e distante da realidade. Mas, os políticos normalmente não 

podem ser chamados de grandes pensadores, muito menos pessoas conhecidas por 

sua sinceridade e responsabilidade; convencer o eleitorado é uma ação muitas vezes 

empreendida por intermédio de flexibilização da ética e da supressão dos vínculos com 

a plausibilidade factual. 

Mas são discursos como esses, apoiados na fragilidade e medos primitivos do 

ser humano, que acabam conquistando seu lugar na mídia, na mente da população, 

nos discursos de campanha e eventualmente, acabam por se transformar em política 

de Estado. A amplificação de políticas de detenção administrativa de imigrantes no 

âmbito da União Europeia é um excepcional e profundamente preocupante exemplo 

de políticas simplistas e equivocadas adotadas em resposta às “necessidades” 

impostas pela “crise”. São respostas fáceis que os governos procuram dar às 

hipotéticas ameaças que pairam sobre os Estados ricos receptores de migrantes 

pobres. 

Ao centralizar as ações antimigracionais dentro de âmbitos administrativos, 

essas respostas acabam por constituir-se em um desvio, que afasta propositadamente 

as demandas migracionais dos organismos judiciais nacionais, que tendem a observar 

com mais rigor a relação entre as ações políticas e as previsões costitucionais e 

convencionais que protegem o ser humano e sua dignidade, principalmente quando 

inserido dentro de circunstâncias atentatórias a sua sobrevivência e a de sua família. 

Além disso, como nos mostra Fulvio Paleologo5, da Universidade de Palermo, ao 

determinar o tratamento dos imigrantes por intermédio de instituições e práticas 

administrativas, não há, via de regra, mecanismos claros de acesso ao judiciário, visto 

que na maioria das situações o imigrante é detido sem uma razão jurídica (não 

desrespeita qualquer norma e não comete qualquer crime) e sem acesso a qualquer 

                                                        
5 PALEÓLOGO, Fulvio Vassallo. Detenzione Amministrativa: una storia  di brutalità, violenze e violazioni. Progetto 

Melting Pot Europa. Disponível em: <http://www.meltingpot.org/+-Prof-Fulvio-Vassallo-Paleologo-+.html>. 
Acesso em: 23 set. 2016 
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apoio advocatício. É o limbo da burocracia, que contorna os fundamentos normativos 

mais basilares do ordenamento internacional e muitas vezes do constitucional, em 

razão de uma pretensa ação técnica e não jurídica. Já vimos isso acontecer e alegações 

desse tipo não são, infelizmente, novidade dentro das relações entre Estados e aqueles 

seres humanos qualificados como “indesejáveis”. Não foi somente Eichmann que se 

escondia por trás de uma prática técnico-burocrática para justificar o desrespeito às 

garantias mais básicas dos seres humanos. Nas relações humanas e normativas as 

respostas fáceis originam-se dos atalhos, que repetidamete tendem a seguir os piores 

caminhos. 

E essas políticas se aprofundam dentro de padrões perigosos de tratamento 

humano e de ação política. Outro exemplo atual e indubtavelmente bastante relevante 

são as ações de resgate e salvamento no mediterrâneo que rapidamente transformam-

se em ações militarizadas, de natureza administrativa e que tendem a ultrapassar o 

caráter essencialmente humanitário que deveria balizar as ações nesse caso. A entrada 

da OTAN no início do ano de 2016 nas operações no mar Egeu6, com a finalidade de 

resgate de imigrantes ilegais e retorno dos mesmos para a Turquia é um desses passos 

em atalhos administrativos que tentam obscurecer a aplicabilidade do direito 

internacional. O ato de resgatar pessoas em águas internacionais, com embarcações 

militares a serviço de uma organização internacional pode distorcer as 

responsabilidades internacionais a que normalmente os Estados estariam obrigados a 

respeitar. Nesse sentido, Thomas Spijkerboer, em um excepcional ensaio, questiona se 

nesses casos mais recentes, “estariam os membros da OTAN exercendo jurisdição? 

Existem objeções no direito internacional? Há meios de fugir à jurisdição e a 

obrigações de Direito Internacional?7” 

Essas não são questões fáceis de serem respondidas. Apenas a título de 

                                                        
6  Mais informações podem ser encontradas no próprio site da organização <http://www.nato.int/cps/ 

en/natohq/topics_128746.htm>. 

7 Tradução livre do original em Inglês: “A number of questions is relevant in order to assess the legitimacy of this in 
light of international law: are NATO Member States exercising jurisdiction; are there interna-tional law objections; 
and are there ways to evade jurisdiction and international law ob-ligations?” SPIJKERBOER, Thomas. Minimalist 
Reflections on Europe, Refugees and Law. European Papers, Europe, v. 1, n. 2, 2016, 545. Disponível em: 
<http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/minimalist-reflections-europe-refugees-and-law>. Acesso em 06 
set. 2016. 
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exemplificação, a ação da OTAN enquanto organização internacional – que, na 

situação em análise, tem autorização para atuar tanto em águas internacionais como 

em águas terrotorias (turcas, principalmente) e que é constituída por embarcações 

militares dos seus Estados-membro -, leva por si só um intrincado quebra-cabeças de 

questões que põe em relevo as complexas relações entre jurisdições nacionais e 

internacionais, que precisam ser definidas para que as responsabilidades individuais de 

Estados e Organizações Internacionais seja estabelecidas. Como coloca Spijkerboer, 

Estados estão vinculados ao direito internacional quando exercem jurisdição. Se, por 

exemplo, uma embarcação alemã coleta pessoas quando está em águas territoriais 

turcas e trazem-nas para o litoral turco, estaria a Alemanha exercendo jurisdição? Esta 

não é uma questão irrelevante. Se a embracação alemã exerce jurisdição, a Alemanhã 

teria obrigações de direito internacional, relativas inter alia ao asilo8.  

São questões desse tipo que surgem, e por isso a frase inicial deste ensaio 

indicava que a migração é um fenômeno social complexo. E, apesar de não existirem 

respostas fáceis, certamente existem limites claros e horizontes normativos funcionais 

(aos quais se tentam escapar constantemente), e todos eles têm como centro o ser 

humano, principalmente aquele tipo especial de ser humano que busca auxílio para 

continuar sobrevivendo, a despeito de todas as dificuldades e descaminhos da vida e 

da lei. 

Mas, terminada essa inserção ao tema proposto para o presente trabalho, surge 

um questionamento, de cunho metodológico de difícil superação. Como relacionar 

todas essas questões acima discorridas de forma “minimalista9”, com o Direito 

Internacional Econômico? Essa não é uma identificação das mais simples, pois o fio de 

Ariadne que une os dois horizontes parece-nos encontrar-se muito além das meras 

análises empiristas sobre reflexos econômico-monetários da imigração, ou daquelas 

questões que, inseridas como subespécies das primeiras, analisam as decorrências de 

                                                        
8 Tradução livre do original em Inglês: “States are bound to international law when they exercise jurisdiction. If – for 

exam-ple − a German vessel picks up people while it is in Turkish territorial waters and brings them to the Turkish 
shore, is Germany exercising jurisdiction? This is not an irrelevant question. If such a German vessel exercises 
jurisdiction, Germany has a number of in-ternational law obligations, relating inter alia to asylum.” SPIJKERBOER, 
Thomas. Minimalist Reflections on Europe, Refugees and Law. European Papers, Europe, v. 1, n. 2, 2016, 545. 
Disponível em: <http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/minimalist-reflections-europe-refugees-and-law>. 
Acesso em 06 set. 2016. 

9 Inspirado no trabalho de Thomas Spijkeboer. Ibid., p.533. 
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trabalho e emprego nos fenômenos de mobilização maciça entrefroteiras. Talvez, de 

maneira mais radicular, a relação entre os dois elementos esteja naquilo que 

codividem de maneira mais íntima e que os determinam, ou seja: as fronteiras (ou 

ausência delas). 

 

2 O DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO – PRINCÍPIOS GENERALISTAS DE UMA 

HISTÓRIA DA REDEFINIÇÃO DE FRONTEIRAS 

Economia talvez nunca tenha sido uma área de conhecimento muito afeita às 

fronteiras. Antes mesmo dessas últimas serem artificialmente definidas, a mobilidade 

das sociedades humanas nômades já tinha como base o fluxo, sazonal ou físico de suas 

fontes de comida, energia e sobrevivência. Mais tarde, essas fontes de sobrevivência, 

agora munidas de valores econômicos e estratégicos, passam a se constituir como a 

base de contato entre povos geograficamente determinados. De forma pacífica por 

meio do comércio ou por intermédio da guerra, a economia - e seus blocos 

fundamentais de constituição, os bens e as mercadorias-, foi um dos mais poderosos 

mecanismos sociais que impulsionaram o contato entre os seres humanos. Por mais 

que as fronteiras políticas se intensificassem à medida que os povos cada vez mais se 

determinavam, as trocas e os interesses estratégicos em torno à ideia de economia, 

são a fonte de flexibilização daqueles limites políticos. Assim, desde que existem 

sociedades diversas e geograficamente estabelecidas, existem também elementos 

normativos que pautam as necessárias trocas e defesas de interesses econômicos 

intersociais. 

Mas, dentro dessas relações sociais primitivas, e ainda por um longo período, 

talvez ainda não seja possível enquadrar os elementos normativos subjacentes àquele 

estrato fático dentro de um conceito de direito internacional econômico, pois para que 

esta nomenclatura tenha condições de efetivamente existir, o determinante essencial 

da relação normativa internacionalista, seu sujeito primordial, deverá ter surgido na 

história. E detentor dessa natureza especial, o Estado-Moderno só nos é apresentado, 

entre o longo e criativo período que segue entre o pequeno renascimento da baixa 
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Idade Média10 e a determinação da conformação geográfica dos Estados europeus, 

com a Paz de Westiphalia. O que víamos antes deste referido período histórico, talvez 

não pudesse ser tido como direito internacional, mas obviamente constituía-se por um 

discurso jurídico de direito, pois era elemento organizacional, normativo e vinculante, 

que estabelecia práticas e regras obrigatórias para a condução dos processos de 

contato e comerciação. Mas, tanto no caso da determinação das sociedades humanas 

dentro de suas fronteiras, quanto no caso do direito internacional (inclusive aquele de 

cunho econômico), que está intimamente ligado àquela determinação espacial, 

estamos nos referindo, seja especificamente, seja genericamente, às fronteiras. 

No caso das sociedades humanas e da sua determinação geográfica, estamos 

observando a construção de fronteiras que ultrapassam aquelas de origem geográfica 

e se instrumentalizam também a partir de elementos que se encontram além deste 

conteúdo espacial. Determinar sociedades humanas é um ato de diferenciar e excluir o 

“outro” por suas características intrínsecas, sejam elas aparentes ou criadas. Sobre isso 

falaremos mais adiante. 

No caso do comércio e das trocas econômicas, por outro lado, temos um 

processo recorrente de aversão às fronteiras e de superação àquela determinação 

espacial. Se esta determinação, já há alguns séculos, adquire a forma de soberania, é 

sobre este conceito que perpassarão os longos braços da economia e de sua regulação 

em direção a um mundo mais dialógico e relacional. Os mecanismos de organização 

desse espaço não geográfico consequentemente se identificam na ideia de um 

ordenamento normativo contextualizado, integrador e que ultrapassa as delimitações 

territoriais dos Estados soberanos. Esse sempre foi a natureza e o dilema fundamental 

do direito internacional e principalmente de seu braço econômico-, o direito 

internacional econômico. As definições da disciplina, apesar de tranquilamente 

poderem ser deixadas de lado em uma obra, que como esta, é constituída por 

especialistas do direito internacional econômico, são importantes neste trabalho, com 

                                                        
10 Para mais informações sobre esse substancial período medieval, ao qual muitos autores, como Mario Giulliano, 

Paolo Grossi e Arno Dal Ri Júnior [e humildemente este que vos escreve] atribuem o nascimento do Estado 
Moderno, centralizado em torno do poder do Monarca, veja a importante obra: BERMAN, Harold J. Law and 
revolution: the formation of the western legal tradition. Massachusetts: Harvard University Press, 1983. 
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o único intuito de deixar clara essa vinculação entre o âmbito normativo e as 

fronteiras. Assim, Mathias Herdegen11, nos explica que: 

A noção “direito internacional econômico” abrange uma complexa arquitetura de 

normas que governam as relacões econômicas internacionais e a economia 

transfronteiras conduzidas por Estados, organizações internacionais e atores privados. 

O conceito refere-se essencialmente à regulação de transações transfronteiriças em 

bens, serviços e capitais, relações monetárias e proteção internacional de propriedade 

intelectual. 

É inegável, a partir dessas considerações do professor alemão, que as fronteiras 

(e principalmente, sua transposição) são um cálculo essencial dentro da disciplina de 

direito interancional econômico. Mais do que isso, o desenvolvimento da disciplina 

caminha juntamente com a constante dança entre, por um lado, os aprofundamentos 

do horizonte interelacional e, por outro, as resistências de natureza territoriais e 

soberanas dos Estados em relação à essa desterritorialização produzida pela ação 

econômica e observada também no ordenamento internacionalista. Os processos de 

“globalização” e “localização”, que se alternam em termos de processos históricos 

gerais, mas que coexistem em termos de elementos materiais (v.g. a diferença de 

intensidade entre mobilidade de capitais e mobilidade de pessoas), têm como pano de 

fundo as relações comerciais e econômicas. São elas que, constituindo um importante 

elemento estratégico político ou mesmo um importante cálculo na sobrevivência de 

uma sociedade, transcendem as fronteiras em direção a uma ação internacionalizada. 

Essa é a história de inúmeros períodos de “globalização” dentro da história humana, 

desde as navegações egípcias e fenícias, às construções de “impérios” regionais e 

mundiais -  como o romano, o mongol, o cristão -, desde a Conquista da América e a 

colonização britânica, à constituição dos blocos econômicos regionais. 

Enfim, dentro de qualquer processo global, principalmente dentro daqueles que 

possuem um poderoso cálculo econômico, a superação das fronteiras constitui-se 

                                                        
11 HERDEGEN, Mathias. Principles of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 3. 

Tradução livre do original em ingles: “The notion ‘International Economic Law’ encompasses a complex 
architecture of rules governing international economic relations and transboundary economic conduct by States, 
international organizations, and private actors. The term essentially refers to the regulation of cross-border 
transactions in goods, services, and capital, monetary relations and the international protection of intellectual 
property. To some extent, it also addresses the movement of companies and natural persons as well as aspects of 
international competition”. 
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como um elemento essencial, mas também determina importantes fatores de 

desequilíbrio e reações locais. É com isso que o direito internacional econômico 

trabalha, tentando normatizar essa complexa relação entre a superação daquelas 

linhas segmentárias imaginárias e a manutenção de elementos “seguros” e 

“familiares” dos territorialismos nacionais. E talvez nada no mundo hoje converse mais 

com esse paradoxismo do que o processo de constituição de blocos regionais. São eles 

- e mais especificamente, o processo de regionalização empreendido pela Europa -, os 

espelhos de uma opção política que ao mesmo tempo em que sinaliza a limitação da 

liberdade de escolha dos Estados-membro, principalmente em termos econômicos, 

acaba por simbolizar perfeitamente as chances, riscos e assimetrias12 de processos de 

globalização de velocidades variáveis. 

A Europa, vista como uma importantíssima resposta econômica para a 

superação das profundas diferenças entre Estados constantemente em guerra, e 

entendida hoje como exemplo de sucesso à integração econômica transfronteiriça, a 

“Europa Global”, também tem se tornado cada vez mais referendada como a 

“Fortaleza Europa”, fechada a fluxos transfronteiriços de pessoas, cada vez mais 

intensos ao mesmo tempo que são também mais concretos que os fluídos e imateriais 

fluxos eletrônicos de capital. Talvez na União Europeia de hoje residam elementos 

importantes para a análise que pretendemos, pois os temas que já definimos como 

fundamentais, como fronteiras, direito internacional econômico e imigração estão no 

cerne das questões fundantes do bloco e também em seus questionamentos 

contemporâneos. 

 

3 FRONTEIRAS, GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E NOVAMENTE, FRONTEIRAS 

Certamente o mais atual processo de subversão dos limites geográficos 

clássicos e que tem como base prática (mas não do discurso, este muito mais 

profundo) sua instrumentalização por meio da economia, é a constituição do processo 

europeu de integração econômica. Com mais de sessenta anos percorrendo suas várias 

                                                        
12 HERDEGEN, Mathias. Principles of International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 19. 
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etapas de desenvolvimente a União Europeia é o grande exemplo para os tópicos de 

integração regional, tanto na disciplina de direito internacional público quanto em sua 

vertente econômica. 

Partindo daquela concepção de Robert Schuman, de 195013, que acuradamente 

reposicionou o problema das rivalidades históricas entre Alemanha e França dentro de 

uma perspectiva de dependência econômica forçada a partir da comunitarização de 

bases comuns de desenvolvimento econômico entre os dois Estados 14 , o 

amadurecimento da idéia do político francês-germânico-luxemburguês representa 

hoje a União Europeia, como o mais profundo sistema integracionista já vivenciado e 

um dos mais interessantes processos de liquefação de concepções territorialistas e 

ideológicas, como Estado e nacionalidade. Nesse novo contexto, a pertença a uma 

determinada região geograficamente delimitada não é mais garantia de que as 

alianças entre o indivíduo e seu reconhecimento e pertencimento a um único Estado 

sejam suficientes para lidar com os desafios impostos pelo processo de integração. 

Desde as fronteiras geográficas àquelas eminentemente simbólicas, o que se observa 

claramente neste processo de construção de uma “federação europeia” é a perda dos 

referenciais territorializantes.  

O que se observou nesse mais de meio século de desenvolvimento da ideia de 

uma Europa global e sem fronteiras, foi justamente o enfraquecimento de algumas 

determinações nacionais que apenas poderiam se realizar dentro de um contexto 

fechado, intrafronteiras. Como todo processo econômico globalizante – e a União 

Europeia é fruto de um intenso processo de globalização econômica -, vemos a 

primazia justamente do mercado, o qual, como diria Paolo Grossi, “aparece como 

nunca, intolerante a limitações espaciais, tendente a uma vocação global e 

determinado à realizá-la15”. 

A União Europeia é fruto desse processo, ao mesmo tempo que parece 

                                                        
13  SCHUMAN, Robert. Declaração de 9 de maio de 1950. Disponível em: < https://europa.eu/european-

union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt>. Acesso em 06 set. 2016.  

14 Ibid. 

15 GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência Jurídica. In: GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 71. 
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enquanto um dos leading actors no mundo globalizado de hoje. Foi a primeira a 

implementar um livre fluxo de pessoas, bens, serviços e capitais, com o tratado de 

Maastricht, já quando contava com doze Estados-membro, os quais praticamente 

extinguiram as fronteiras internas em benefício da fluidez e da mobilidade. 

E essa fluidez e mobilidade ultrapassam os largos limites da União Europeia, ao 

menos no que se relaciona ao livre fluxo de pessoas, com a absorção ao quadro 

institucional e jurídico da União Europeia, pelo Tratado de Amsterdã16 em 1997, do 

Acordo Schengen. Logo, foi a vez das fronteiras simbólicas, como as moedas nacionais 

e os bancos centrais serem absorvidos pelo processo econômico europeu.  

Essa esrutura de fronteiras fluídas, pelo menos naquilo que diz respeito às 

liberdades fundamentais da União Europeia, inegavelmente corrobora a perspectiva 

adotada no presente trabalho, que indica uma desterritorialização das fronteiras e 

principalmente das relações econômicas dentro do atual processo de globalização 

(dentro do qual a União Europeia é um importante exemplo). 

Podemos também indicar que no plano global essa desterritorialização dos 

processos econômicos também é plenamente verificável, mas a União Europeia 

contém elementos que não podem ser vistos em outros lugares e que nos possibilitam 

analisar situações bastante peculiares. Esses elementos dizem respeito, 

principalmente, à efetiva diminuição dos controles transfronteiriços, também no que 

diz respeito ao fluxo de pessoas, e que envolve um número bastante expressivo de 

Estados, que de certa maneira “optaram” por dar respostas diferentes às demandas 

dos processos de globalização econômica. A constituição de um espaço interestatal 

que se organiza em torno da livre circulação é um evento relevantíssimo - tanto em 

termos jurídico-internacionalistas, como em termos humanos -, e que não foi ainda 

suficientemente explorado.  

Mas não é esse o recorte que visamos observar no trabalho. Pois no que tange 

à essa indubtável fragilização dos controles estatais sobre suas fronteiras dentro da 

União Europeia, há por outro lado uma intensificação de outros tipos de controle, 

                                                        
16 Absorvido conforme determinações presentes no Anexo “B” do Tratado de Amsterdã. 
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principalmente no que se refere às fronteiras exteriores do bloco econômico, que 

adquirem cada vez mais as feições daquelas de um Estado. Se, como afirmamos 

anteriormente, as determinações e reconhecimentos socais se diluem no processo de 

constituição do bloco econômico, outras novas determinações devem surgir como 

substituta das anteriores. No presente caso, algo mais amplo, algo mais genérico que 

as primeiras, mas mesmo assim determinações que provoquem indentificações dos 

indivíduos com a estrutura institucional a que estão submetidos. E objetivamente esse 

processo passa por uma “nova” definição de fronteiras.  

As novas determinações impostas pela Regulação 2016/1624 do Conselho e do 

Parlamento Europeu, que redefinem o papel dos Estados-Membros no contexto da 

atuação da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 

Externas (FRONTEX), são um importante indicativo nesse sentido, pois transferem 

ainda mais prerrogativas e competências dos Estados para a União Europeia, no que 

tange o controle de fronteiras externas. Nessas novas regulamentações, como 

indicado por Philippe De Bruycker17, os Estados que não cumprirem o que determinam 

as políticas comuns de controle e segurança de fronteiras poderão sofrer intervenção 

direta do Frotex e da Comissão Europeia, conforme estatuído no art. 12 da Regulação 

2016/1624. 

Assim, na medida em que se verifica um longo processo de fragilização das 

fronteiras internas e uma facilitação dos fluxos de pessoas entre os Estados-membro 

da organização, há um consequente importante, que é o surgimento de uma fronteira 

externa comum e um endurecimento do acesso de pessoas de fora do contexto 

europeu ao bloco. Juntamente com a construção de cercas e muros de “contenção” ao 

estrangeiro e de endurecimento do controle de acesso ao território, a nova regulação 

do FRONTEX, que transforma o órgão em uma legítima Guarda Europeia de 

Fronteiras18, determinam o que agora passa a ser denominado Fortaleza Europa. Mas 

o que provoca a passagem do modelo da “Europa Global” para aquele da “Fronteira 

                                                        
17 DE BRUYCKER, Philippe. The European Border and Coast Guard: A new model built on an old logic. European 

Papers, Europe, v. 1, n. 2, 2016, p. 560. Disponível em: <http://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/european-
border-and-coast-guard-new-model-built-old-logic>. Acesso em 06 set. 2016. 

18 Ibid., p. 562. 
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Europa”? A resposta é, simplesmente, a migração. 

Ao falarmos em globalização não estamos apenas falando de fluxo de divisas e 

mercadorias, de um mundo no qual as tecnologias infotelemáticas aliadas às 

determinações econômicas desterritorializam as relações e aproximam as ordens 

Estatais “fragilizadas”19. A globalização também “universaliza” informações, valores, 

ideais de vida e meios de transporte. Se antes, os migrantes vistos como 

potencialmente danosos aos grandes centros econômicos tinham como limites as 

distâncias e as fronteiras entre os Estados, hoje, o mesmo processo de globalização 

permite que essas distâncias e fronteiras sejam mais próximas e mais porosas. É o 

dilema central no debate entre uma perspectiva econômica e jurídica e uma outra, 

social e humana, que nos mostra que, longe de centralizar o debate entre direito 

internacional econômico e imigração em termos de mobilidade econômica e de força 

de trabalho, ou de pressão sobre benefícios sociais e diminuição da arrecadação (que 

são potencialmente falácias, quando analisadas a partir do fenômeno migracional 

europeu), o debate centraliza-se efetivamente entre a crise de um processo 

econômico de integração e a condicionante dessa crise que é a migração em si. 

A migração enquanto parte intrínseca de fenômenos de profunda 

transformação e desenvolvimento social20 - transformação essa que se identifica com a 

globalização -, como é de fato a globalização, acaba se relacionando com um outro 

fenômeno intrínseco à globalização, que são os blocos de integração regional, 

principalmente a União Europeia. Talvez a migração (e todo o discurso desarazoado 

que se produz em torno dela) seja o contraponto que coloca em xeque toda a 

estrutura de integração, em três pontos fundamentais: a) internamente, com a 

retomada de controles sobre a circulação de pessoas; b) externamente, com o 

endurecimento das fronteiras e; c) institucionalmente, com discussões acerca das 

normas da própria União Europeia e com discursos que avaliam as vantagens 

econômicas, sociais e políticas de pertença ao bloco como insuficientes para cobrir as 

                                                        
19 GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência Jurídica. In: GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 71. 

20 HASS, Hein de. Migration Theory – Quo Vadis? Oxford University: International Migration Institute, p. 19. 
Disponível em: < https://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-100-14.pdf>. Acessado em: 13 jul. 2015. 
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desvantagens que a ameaça de imigração oferece. 

Se, como hipotetizado no presente trabalho, a constituição de blocos de 

integração econômica e política - como a União Europeia -, e os processos atuais de 

imigração são decorrências intrínsecas a um mesmo fenômeno de transformação 

como a globalização, a relação entre eles é muito próxima. Assumimos inclusive que os 

dois processos dividem essa natureza pois são inseparáveis do fenômeno que os 

origina. Não há como falar de globalização sem que se tenha em mente processos mais 

ou menos intensos de compactação de fronteiras, mais ou menos intensos no que toca 

à mobilidade humana. E isso se afirma a todos os processos de universalização de 

valores, econômicos e não-econômicos, pretendidos pela humanidade até o momento. 

E compactação de fronteiras e mobilidade humana não são sempre necessariamente 

contrapostos. 

Em uma outra oportunidade21, em que analisamos a relação entre o processo 

de conquista e colonização da América e os discursos universalizantes do direito a 

migrar, empreendido por Fracisco de Vitoria, verificamos que a migração dos 

colonizadores espanhóis para a América recém descoberta andava em um claro 

compasso com a universalização de valores jurídicos europeus em direção ao novo 

mundo. Essa universalização era necessária e possível. Necessária pois, enquanto 

discurso racional jurídico e totalizante, incluía as populações americanas infiéis dentro 

do ordenamento jurídico europeu e dessa maneira fundava uma nova legitimidade 

jurídica no processo de conquista, puramente racional e que por isso mesmo, deixava 

de lado as insustentáveis fontes medievais de legitimação da conquista. Possível, pois 

existia dentro daquela circunstância histórica específica, uma impossibilidade material 

de exercício dos direitos pelos índios. A universalização do direito de migrar, 

estendendo-o também ao infiél, não implicaria, de fato, na instrumentalização desse 

direito pelos nativiamericanos, pois para eles as fronteiras que dividiam a América da 

Europa eram fronteiras intransponíveis. Assim, dentro daquele processo de 

globalização pré-moderna, migração, exploração econômica e aproximação territorial 

                                                        
21 VELOSO, Paulo Potiara de Alcântara. Migration, Law Innovation and the Infidel world: the instrumental face of 

European civilizing presumptions under the universalized ius gentium of Francisco de Vitoria. 4TH Biennial ESCLH 
Conference. Gdansk, 2016.  
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andavam no mesmo sentido, pois, via de regra, nunca há problemas em estender 

direitos a todos, quando apenas aqueles que criaram as regras são os que podem 

efetivamente exercê-las na prática. 

E esse debate sobre as fronteiras é importantíssimo para nossa presente 

análise, pois hipotetizamos naquela mesma oportunidade que, na medida em que as 

fronteiras, antes isuperáveis para os infiéis americanos, tornassem-se vulneráveis e 

permeáveis à migração, ou seja, quando os índios pudessem efetivamente migrar em 

direção à Espanha, a tendência seria fortalecer outras fronteiras, geográficas ou, 

principalmente, psicológicas, para reestabelecer aquela intransponibilidade original, 

mesmo que para isso, se relativizasse os critérios jurídicos de universalidade. Nesse 

sentido, a globalização se dá em apenas um sentido, e quando eventualmente passa 

também a estender a todos os envolvidos, mecanismos de mobilidade humana mais 

efetivos, deve-se elevar novos mecanismos de contenção à essa indesejável 

mobilidade. 

Este é também um cenário válido para a globalização atual e neste ponto 

encontramos a Europa. As políticas de integração caminham bem com ideais de 

flexibilização de fronteiras geográficas, desde que as mesmas não possam ser 

efetivamente superadas por todos (apenas pelos europeus). Mas, na medida em que o 

processo de globalização (e integração socioeconômica) estende, mesmo que 

parcialmente, mecanismos mais ou menos eficientes de se superar as fronteiras 

europeias àqueles não-europeus pobres, novas fronteiras, internas ou externas, 

geográficas ou não, deverão ser erigidas. 

Nesse processo, as fronteiras geográficas internas passam por um novo 

processo de engessamento, exclusivamente relacionado ao livre fluxo de pessoas. 

Mecanismos de controle de fronteiras e passaportes, que haviam basicamente deixado 

de ser implementados, acabam retornando como um reflexo direto dos processos 

migracionais, como ocorreu recentemente com Suécia e Dinamarca22. Em relação às 

                                                        
22 FOLHA DE SÃO PAULO. Suécia e Dinamarca anunciam medidas de controle de Fronteiras. Disponível em: < 

http://m.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1725539-suecia-e-dinamarca-anunciam-medidas-de-controle-de-
fronteiras.shtml>. Acessado em: 05 out. 2016. 
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fronteiras geográficas externas, cada vez mais políticas como o FRONTEX adquirirão 

autonomia frente aos Estados-membro e tornarão os procedimentos relativos à 

imigração mais restritos. Como mencionado no início do trabalho, esse enrigecimento 

da imigração acaba também por ser implementado por meio da criminalização da 

migração ilegal, inclusive por mecanismos administrativos de prisão, que 

deliberadamente são constituídos para fugir ao controle de legalidade do poder 

judiciário. 

Em relação às fronteiras internas, não-geográficas, podemos verificar um 

afastamento dos Estados do bloco em relação a políticas e posicionamentos que 

sejam, de alguma forma, favoráveis a um processo migracional mais legalizado. A 

“crise” de migração que a Europa, como muitos afirmam, alegadamente parece 

vivenciar atualmente, não abre margem ampla para que os Estados-membro cumpram 

as suas obrigações determinadas pelos tratados de proteção ao refúgio e ao asilo dos 

quais são signatários, mesmo que queiram fazê-lo, sob pena de sofrerem 

internamente as suas fronteiras, resistência de discursos contrários e a elevação de 

posições antimigracionistas perigosas, bem como sua aceitação por parte das 

populações nacionais, principalmente por intermédio de processos eleitorais 

regulares, como podemos observar, por exemplo, com o avanço preocupante de 

partidos como Alternative für Deutschland (AfD) na Alemanha e o Aurora Dourada, na 

Grécia. 

Extremamente problemáticas também, são reações que atingem a própria 

estrutura institucional do sistema, como a diminuição da confiança no processo de 

integração. Como nos mostra o gráfico abaixo23, que analisa os percentuais de 

respostas dos europeus acerca da imagem que eles têm da integração européia, 

                                                        
23 EUROPEAN COMISSION. Standard Eurobarometer 84: Autumm 2015. European Union, 2015, p. 6. 
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podemos observar uma importante reversão na dinâmica das respostas a partir do 

período de recrudescimento da crise migracional, a partir do ano de 2015. Se a opinião 

pública europeia demostrava um crescente apoio à imagem da União Europeia, a 

partir do estouro da crise migratória observa-se uma significativa inversão e o 

aumento da rejeição geral ao processo integracionista.  

Além da elevação de partidos antimigracionistas de extrema direita no contexto 

político europeu, a saída do Reino Unido da União Europeia é o mais poderoso 

indicativo desse fato e também do vínculo existente entre processos de migração e o 

recuo da lógica integracionista da União Europeia. Aqui reside a profunda relação 

entre a migração e o direito internacional econômico, na medida em que o primeiro 

fenômeno reúne condições suficiente para interferir de maneira profundamente 

negativa uma estrutura econômica integracionista de maneira a potencializar políticas 

protecionistas de fechamento de fronteiras, com severos reflexos econômicos e 

comerciais. 

E por que a migração reúne em si uma potencialidade de provocar ações tão 

protecionistas pelos Estados, mesmo quando se tem a sensação de que acolher 

pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e miséria seja um relevante dever 

jurídico (e moral) a se cumprir? Aqui chegamos, enfim, à elevação das fronteiras não-

geográficas externas, que são as mais restritivas e insuperáveis de todas.  

Quando as fronteiras geográficas não conseguem mais conter o fluxo daquelas 

pessoas que são constantemente descritas como uma ameaça ao “nosso” modo de 

vida - pois “colocam em risco” nossos trabalhos, nossas famílias, a nossa maneira de 

enxergar o mundo e as relações humanas, dentre muitos outros riscos e ameaças -, 

fronteiras psicológicas intransponíveis começam a se fortalecer e o discurso 

maniqueísta fundado nas diferenças entre o “nós” e os “outros”, apesar de perigoso e 

insustentável, trasforma-se a base fundamental das ações políticas. 

Nesse sentido, reconstrói-se a definição generalista que define aqueles que são 

confiáveis, que aqui em nossa análise, seria a definição do “europeu”. Conforme as 

excepcionais análises de Gallya Lahav em sua obra Immigration and Politics in the New 
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Europe: Reinventing Borders24, a determinação do que seria o europeu segue os 

mesmos passos da determinação do nacional nos processos de criação de um Estado. 

Primeiro delimita-se o “outro”, o não-pertencente, para depois identificar-se o “nós”, 

os pertencentes. Nos processos de integração, como indicado por Karl Deutsch et al25, 

essa determinação entre “nós” e “os outros” passa inevitavelmente pela 

concretização, dentro de um território, de um senso de comunidade e de estruturas e 

práticas fortes o suficiente para invocar lealdades e simpatias, um sentimento de “nós” 

como uma verdade. O sentido de território abrange mais do que o geográfico; abrange 

também um espaço cultural comum, onde é possível desenvolver seu próprio ethos, 

com a criação de uma solidariedade, que leva a práticas de exclusão daqueles que não 

possuem os elementos identificadores. Um povo, inclusive o povo europeu, é então 

um grupo social vivendo em determinado espaço e possuidor de traços característicos 

que definem normas e práticas culturais comuns, que se caracterizam por signos 

linguísticos e etnográficos distintos (de outros, do “outro”) e que são “naturais” a 

pessoas como “nós”, por conta de uma alegada ancestralidade da identificação. 

Então, quem é esse europeu que se identifica acima das determinações 

nacionais? Como esta identificação é construída? As respostas a essas perguntas estão 

menos relacionadas com a construção do mercado ou com as condições da integração 

e muito mais com as distinções culturais e religiosas. A Integração europeia facilita-se, 

principalmente, pelo conteúdo cultural tradicional e “comum” – o religioso 

(cristandade). É este elemento que serve de base intrínseca para demarcar os insiders 

dos outsiders. Como indica os comentários de um membro do parlamento europeu, 

destacado da obra de Lahav: 

Nós precisamos fazer que os judeus fizeram em Israel, quando eles declararam que 

qualquer judeu que se apresentasse na fronteira de Israel teria o direito de entrar, 

quaisquer que fossem suas motivações. E eu pessoalmente acho que todo Europeu 

que venha de outro país da Europa tem o mesmo direito que um Judeu em Israel. Ele é 

                                                        
24 LAHAV, Gallya. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders. Cambridge: Cambridge 

Univesity Press, 2004. 

25 DEUTSCH, Karl; BURRELl, S. A.; KANN, R. A.; LEE, M.; LICHTERMAN, M.; LINDGREN, R. E.; LOEWENHEIM, F. L.; VAN 
WAGENEN, R. W. Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of 
Historical Experience, Princeton: Princeton University Press, 1957 
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o europeu para a Europa. Esse é o limite para mim. Extraeuropeus, não; intraeuropeus, 

sim26. 

Estas são as fronteiras elevadas frente a novo processo de migração, que são 

intransponíveis para o imigrante pois contrapõem-se objetivamente em relação ao que 

ele é, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando as fronteiras geográficas se 

comprimem e se enfraquecem, essas são as fronteiras psicológicas que são 

construídas. E obviamente, em situações de instabilidade política ou econômica, 

surgem as respostas fáceis que identificam os inimigos. E abrir as fronteiras para essas 

pessoas, ou respeitar o que estabelece a lei interna ou os tratados internacionais 

acaba sendo uma traição, punida com a perda do controle político do Estado em 

benefício de partidos e discursos oportunistas e, mais severamente em termos 

integracionistas, punidos com o afastamento dos Estados-membro desses ideais 

econômicos e políticos que até o momento pautaram a construção da União Europeia. 

Esse é o caso do Reino Unido e de outros potenciais Estados. 

Enfim, aqui está a determinação da relação profunda entre migração e direito 

internacional econômico, vista sob os olhos do processo de integração da União 

Europeia. Por mais que a mobilidade humana seja um dos resultados de um processo 

de globalização econômica - como também o são a ordenação do sistema financeiro 

internacional e as regras de direito internacional econômico -, a migração talvez seja 

um dos elementos mais poderosos na estruturação de políticas protecionistas e 

contrárias a discursos integracionistas. É o que nos mostra a “crise” humanitária que 

bate às portas da Europa, hoje, e é o que nos mostra outros tantos discursos políticos 

de ocasião. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises dos estreitos vínculos entre direito internacional econômico e 

migração acabam observando, a grosso modo, as relações de cunho puramente 

econômico, localizado dentro das relações de trabalho, ou das consequências 

                                                        
26 LAHAV, Gallya. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders. Cambridge: Cambridge 

Univesity Press, 2004, p.160. 



69 
 

transfronteiriças em termos de investimentos, remessas de divisas, dentr outros. Essa 

é uma análise que compartilha uma sistemática de causa e efeito, que muitas vezes 

não podem ser observadas na prática, conforme determina a teoria ou, mais 

comumente, o discurso político. É muito improvável, dentro de um horizonte científico 

de análise de dados, que se possa comprovar, ao menos na Europa, nexos causais 

entre o aumento da imigração e o aprofundamento da crise econômica europeia, seja 

esta última determinada com base no aumento do desemprego ou na crise social dos 

Estado e na consequente diminuição dos benefícios sociais dos Estados europeus. 

O número de imigrantes que chegam à Europa, frente à riqueza produzida no 

continente, ao expressivo número de habitantes e à capacidade de absorção de 

indivíduos em sua economia, não representa um grande perígo matemático ou 

jurídico. A Europa tem condições de bancar essa responsabilização, sem desrespeitar 

suas obrigações convencionais estabelecidas pelo direito internacional. Esse talvez não 

seja o caso de Estados como a Jordânia ou o Líbano, que indiscutivelmente enfrentam 

uma profunda crise econômica e humanitária por conta da expressiva proporção de 

imigrantes miseráveis que procuram abrigo em suas fronteiras. 

A relevância dessas questões e o debate profundo que implicam– 

contrariamente ao que tenta afirmar o senso comum político e econômico -, podem 

ser adequadamente observados em trabalhos expressivos27 produzidos atualmente. O 

que nos interessa, neste trabalho, é demostrar, mesmo que minimalisticamente, que a 

relação entre processos de migração e direito internacional econômico – aqui 

analisado a partir de um de seus objetos, os processos de integração regional, e mais 

especificamente, a União Europeia -, divide um patamar mais elevado. São ambos 

processos originados das mesmas alterações sociais profundas vivenciadas por grande 

parcela da humanidade hoje e que podem, a grosso modo, serem identificados com a 

“globalização”. Globalização econômica, mas também do conflito, da miséria, dos 

                                                        
27 Veja, por exemplo: HASS, Hein de. Migration Theory – Quo Vadis? Oxford University: International Migration 

Institute. HASS, Hein de. Mobility and Human Development. Oxford University: International Migration Institute. 
ABDELMALEK, Sayad. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 
1998. CORNELISSE, Galina. Immigration Detention and Human Rights: Rethinking Territorial Sovereignty. Leiden: 
Martinus Nijhoff, 2010. RIZELO, Ana Flávia Sabi. A dicotomia entre o Instituto do Refúgio e as políticas de 
cooperação internacional: uma análise da ação internacional no caso dos refugiados sírios no Líbano. 
Florianópolis: Faculdade Cesusc, Monografia, 2015. 
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nacionalismos e das reações localizantes do terrorismo. 

E, por dividirem o mesmo processo de alteração profunda da sociedade, 

acabam também, respondendo conjuntamente, aos desafios impostos por esses novos 

paradigmas. A migração não cria a crise dos processos de integração econômica, 

apenas serve de discurso para que movimentos localizantes e atomizantes dos 

próprios Estados-membro ganhem projeção e aceitação social. É com o medo do 

imigrante que se elevam novas barreiras, intransponíveis, e que acabam 

circunscrevendo elementos de cooperação, integração e fluxo livre entre fronteiras, 

em circulos cada vez menores e mais suspeitosos de protecionismo e xenofobia. 

Migração e Integração são fenômenos originados do mesmo processo de 

globalização e um não existe sem o outro. Lutar contra a migração é lutar contra a 

integração e consequentemente contra o direito internacional econômico e 

principalmente, contra um processo de globalização profundo que está 

reposicionando, para o bem ou para o mal, as sociedades humanas. Nessa luta, 

infelizmente, apenas o retorno de um mundo protecionista em que os Estados 

decidem unilateralmente seus interesses, aparece no horizonte. Já passamos por isso, 

muitas vezes, e em nenhuma delas as consequências foram agradáveis. 
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OS LIMITES DO SISTEMA DE DUBLIM E A CRISE MIGRATÓRIA E DE 

REFUGIADOS NA UNIÃO EUROPEIA: SERIA A PROPOSTA DE REFORMA DO 

SISTEMA EUROPEU COMUM DE ASILO UMA POSSÍVEL RESPOSTA?  

 

Érika Louise Bastos Calazans1 

 

INTRODUÇÃO 

A União Europeia (UE) vivencia na atualidade a maior crise migratória e de 

refugiados2 desde a Segunda Guerra Mundial e o mundo testemunha a fragilidade do 

Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA).3  O SECA tem como base as normas que 

integram o chamado sistema de Dublim, que até recentemente parecia funcionar, e 

todos os Estados-membros da UE aparentemente estavam de acordo; no entanto, hoje 

vemos o cenário oposto.  

Entre 2015 e 2016, o número de pessoas que chegaram à Europa em busca de 

asilo dobrou em relação ao ano de 2014, com cerca de 1 milhão e 300 mil pedidos de 

asilo.4 Os nacionais da Síria, Afeganistão e Iraque foram os principais requerentes de 

asilo neste período e, dos três países, os sírios contaram com quase o dobro de 

                                                        
1 Érika Louise Bastos Calazans é professora de direito internacional e advogada.  Atualmente realiza estágio pós-

doutoral em Direito Internacional Público na Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa de pesquisa do 
Programa Nacional de Pós Doutorado da CAPES (PNDP/CAPES), Ph.D em Direito Internacional pela Universidade 
de Kobe (Japão), com bolsa de pesquisa “Monbukagakusho” do governo japonês e mestre em Direito 
Internacional e Comunitário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: 
erikacalazans@gmail.com 

2 Segundo o artigo 1o da Convenção de Genebra de 1951, um refugiado é alguém incapaz ou não disposto a retornar 
ao seu país de origem devido a fundado temor de ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, por 
pertencer a um determinado grupo social, ou por opinião política. 

3 Além das normas que compõem o Sistema de Dublim, a política de asilo europeia também conta com disposições 
contidas no Tratado da União Europeia, no Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, na Carta de 
Direitos Fundamentais da União Europeia, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na Convenção de 
Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu protocolo modificativo. No entanto, o foco do estudo 
concentra-se no sistema de Dublim por se tratar de normativa especificamente voltada a determinação do 
Estado-Membro responsável por analisar o pedido de asilo.  

4 “Focusing just on applications from citizens of non-member countries, there was a gradual increase in the number 
of asylum applications within the EU-27 and later the EU-28 through to 2012, after which the number of asylum 
seekers rose at a more rapid pace, with 431 thousand applications in 2013, 627 thousand in 2014 and around 1.3 
million in both 2015 and 2016. As such, the number of asylum applications within the EU-28 in 2015 and 2016 
was approximately double the number recorded within the EU-15 during the previous relative peak of 1992.” 
Asylum Statistics. Eurostat. Informação disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_statistics#Asylum_applicants> Última visita em: 13 de julho de 2017. 
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pedidos em relação aos cidadãos dos outros dois.5 

Os principais pontos de entrada na Europa pelos migrantes irregulares ainda 

são a Grécia e a Itália, seguidos da Espanha, Chipre, Malta e Hungria.6 Em tese a 

regulamentação da União Europeia deveria estar preparada para lidar com este 

processo de receber pessoas em busca de proteção, mas na prática o aumento da 

demanda ressaltou as contradições internas do SECA, a falta de acabamento da 

integração da União Europeia e as diferenças inerentes entre os diversos países 

membros.7 

A atual crise no fluxo migratório tem, dentre outras causas, as guerras civis em 

diversos países no norte da África e Oriente Médio acarretando a migração forçada e a 

migração irregular.8 Muitos dos migrantes forçados se tornam irregulares em razão das 

limitações impostas pelo sistema de Dublim. O direito de buscar por refúgio é um 

direito humano fundamental, protegido pela Convenção de Genebra de 1951, e 

qualquer ser humano deve ter este direito resguardado, mesmo sendo um migrante 

irregular.  

A ideia de partilha do encargo (burden sharing) como forma de dividir a 

responsabilidade de proteger os refugiados e asilados, no influxo em larga escala de 

migrantes, surgiu na década de 1960 durante o período de descolonização na África.9 

Dentre as alternativas tradicionais deste conceito estão as contribuições financeiras e 

as relocações de asilados e refugiados, questões abordadas pela Proposta de Reforma 

do SECA apresentada pela Comissão Europeia.10  

O presente capítulo visa discutir alguns dos aspectos limitantes ao asilo 

contidos no sistema de Dublim, bem como se a proposta de reforma do SECA, em 

                                                        
5 Ibid.  

6 LÜCKE, Matthias. The global governance of refugee protection and challenges to the EU asylum system. In: 2017 
MEDAM Assessment Report on Asylum and Migration Policies in Europe, p.36 

7 ROOTS,  Lehte. Burden Sharing and Dublin Rules – Challenges of Relocation of Asylum Seekers. In: Athens Journal 
of Law, vol. 3, n. 1, January, 2017, p.7). 

8 A migração forçada é o movimento em que as pessoas se tornam obrigadas a deixar seu país de origem ou onde 
quer que se encontrem devido a uma ameaça grave a sua vida e integridade física seja por causas naturais ou 
pela ação do homem. Já a migração irregular ocorre quando feita em desconformidade com o a norma do país 
que envia, recebe ou no qual as pessoas transitam.  

9 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Burden Sharing. Discussion paper submitted by UNHCR 
Fifth Annual Plenary Meeting of the APC, 2000, p.1. 

10 FÍDANOGLU, Dilsan. Burden sharing or burden shifting in protecting refugees. Master Thesis. Istanbul Bilgi 
Universiry. Graduate School of Social Sciences. International Political Economy Program, june 2015.  
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discussão no Parlamento Europeu, serve como instrumento eficiente de partilha do 

encargo para lidar com a crise migratória vivenciada pela União Europeia.  Assim, 

primeiro serão apresentadas as normas que integram a base do SECA; em seguida 

buscar-se-á identificar os pontos mais problemáticos da aplicação do sistema de 

Dublim; e por fim serão apresentados os principais elementos da proposta de reforma. 

 

2 O SISTEMA DE DUBLIM COMO BASE DA POLÍTICA DE ASILO E REFÚGIO DA UNIÃO 

EUROPEIA 

2.1 A CONVENÇÃO DE DUBLIM DE 1990 E O REGULAMENTO DE DUBLIM II 

A Convenção Sobre A Determinação Do Estado Responsável Pela Análise De Um 

Pedido De Asilo Apresentado Num Estado Membro Das Comunidades Europeias ou 

também conhecida como Convenção de Dublim foi assinada em 15 de junho de 1990 

na cidade de Dublim na Irlanda. O tratado entrou em vigor em 1o de setembro de 

1997, tendo inicialmente doze países signatários.11 

Este tratado surgiu com o objetivo de auxiliar no processo de harmonização das 

políticas de asilo na União Europeia e assegurar aos refugiados uma proteção 

adequada, em conformidade com as disposições da Convenção relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951 (Convenção de Genebra de 1951), com a redação que lhe foi 

dada pelo Protocolo de Nova Iorque de 1967.12 Em outras palavras, a Convenção 

visava garantir que um pedido de asilo fosse examinado por um Estado-Membro da UE 

para evitar que ficasse sem uma resposta, bem como buscava evitar que os 

requerentes de asilo fossem sucessivamente enviados de um país para outro sem que 

nenhum desses Estados se reconhecesse competente para analisar o pedido. 

O Regulamento de Dublim II (Regulamento no 343/2003 do Conselho Europeu, 

de18 de fevereiro de 2003) substituiu a Convenção de Dublim de 1990 e estabeleceu 

critérios mais objetivos e hierarquizados de determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de asilo. O regulamento era aplicado por todos 

os Estados-Membros da UE e ainda pela Noruega, Islândia, Suíça e Listenstaine.  

                                                        
11  Na Convenção de Dublim (97/C/254/01) os países signatários iniciais foram a Bélgica, Dinamarca, Alemanha, 

Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Reino Unido. 

12 Considerandos da Convenção de Dublim de 1990. 
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Este regulamento passou a ser utilizado com o apoio do banco de dados de 

impressões digitais, implementado em 2000, conhecido como Eurodac, atualizado pelo 

Regulamento no 603/2013.13 O objetivo do Eurodac era controlar melhor o movimento 

dos requerentes de asilo na União Europeia, e os múltiplos pedidos de asilo nos 

Estados-Membros. No entanto, a aplicação dessa normativa do Eurodac mostrou-se 

controversa e acentuou as limitações do sistema europeu de concessão de asilo.14  

O Regulamento no 603/2013 estabeleceu também as condições nas quais as 

autoridades dos Estados-Membros e a Europol poderiam solicitar a comparação de 

dados colhidos com aqueles conservados no sistema central, transformando o sistema 

do Eurodac num instrumento de combate ao terrorismo, embora originalmente tenha 

sido criado com o objetivo de proteção internacional.15 

 

2.2 REGULAMENTO DE DUBLIM III (REGULAMENTO NO 604/2013) E OS CRITÉRIOS 

PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO RESPONSÁVEL POR PROCESSAR O 

PEDIDO DE ASILO 

O Regulamento de Dublim III (Regulamento no 604/2013) que entrou em vigor 

em 26 de junho de 2013, reformou e substituiu o Regulamento de Dublim II e a 

Convenção de 1990, e continuou a se utilizar da base de dados de impressões de 

digitais do Eurodac. Esta norma aprimorou os critérios e mecanismos para identificar o 

Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional 

trazidos pelo Regulamento no 343/2003. Também incluiu procedimentos mais 

adequados para salvaguardar o direito a informação, o direito a entrevista pessoal e o 

                                                        
13 O regulamento do Eurodac também sofreu alterações em 2013 para se adaptar melhor ao sistema de concessão 

de asilo trazido pelo Regulamento de Dublim III. Segundo o preâmbulo do documento o objetivo do Regulamento 
é: “Para efeitos da aplicação do Regulamento (UE) no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 
junho de 2013 que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela 
análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de país 
terceiro ou um apátrida, é necessário determinar a identidade dos requerentes de proteção internacional e das 
pessoas interceptadas por ocasião da passagem ilegal das fronteiras externas da União. Para efeitos da aplicação 
do Regulamento (UE) n.o 604/2013, nomeadamente do artigo 18.o, n.o 1, alíneas b) e d), é igualmente desejável 
que qualquer Estado-Membro possa verificar se um nacional de país terceiro ou apátrida encontrado em situação 
irregular no seu território apresentou um pedido de proteção internacional noutro Estado-Membro.”  

14 DERNBACH, Andrea. Eurodac fingerprint database under fire by human rights activists. Euractive, 2015. 

15 PIÇARRA, Nuno. A União Europeia e a “crise migratória e de refugiados sem precedentes”: crónica breve de uma 
ruptura do sistema europeu comum de asilo. In: Revista Eletrônica de Direito Público, vol. 3, n. 2, Novembro de 
2016, p.29. 
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direito a ter acesso a reparação efetiva16. 

Um aspecto importante do Regulamento está no artigo 3o (1) e (2) e vincula-se 

ao fato de que cada pedido deverá ser analisado por um único Estado-Membro. A 

aplicação dos critérios hierárquicos auxilia nesse processo de determinação.17 O 

Regulamento no 604/2013 não se limita a circunscrever os critérios e mecanismos da 

politica de asilo, mas também outros aspectos como as obrigações do Estado-Membro 

responsável, os procedimentos de tomada e retomada a cargo de um requerente, ou a 

cooperação administrativa entre os Estados-Membros.18 O artigo 7o do Regulamento 

de Dublim III informa a hierarquia dos critérios para a determinação do Estado-

Membro responsável e segue a ordem em que são enunciados.19 

Em primeiro lugar deverá ser verificada a situação do requerente de asilo, com 

base nos critérios do Regulamento, no momento em que apresentar o pedido pela 

primeira vez a um Estado-Membro. Os critérios, portanto, são, nesta ordem: (a) o 

princípio da unidade familiar; (b) a emissão de permissão de residência ou visto; (c) a 

entrada ou estada ilegal em um Estado-Membro; (d) a entrada legal em um Estado-

Membro; (e) o requerimento em uma zona de trânsito internacional de um aeroporto. 

O artigo 8o apresenta o primeiro critério, baseado no princípio da unidade 

familiar, e se refere aos menores desacompanhados que devem ser reunidos a 

familiares presentes na UE caso seja o melhor interesse da criança ou adolescente. 

Assim, o Estado-Membro responsável será o Estado em que se encontrar legalmente 

um membro da família do menor não acompanhado.20  

Os artigos 9o e 10 também estão vinculados ao princípio da unidade familiar. O 

artigo 9o determina que se um membro da família do requerente de asilo tiver sido 

autorizado a residir como beneficiário de proteção internacional em um Estado-

Membro, este Estado passa a ser responsável pela análise do pedido de asilo, desde 

que o interessado se manifeste por escrito. No artigo 10 fica claro que caso um pedido 

                                                        
16 WILLIAMS, Richard. Beyond Dublin: a discussion paper for the GReens/EFA in the European Parliament.The 

Greens/EFA in the European Parliament. 18, March 2015, p.12. 

17 Regulamento (UE) no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013.  

18 Ibdem.  

19 Ibdem. 

20 Artigo 8o do Regulamento (UE) no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. 
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apresentado a um Estado-Membro ainda não tenha sido objeto de decisão, esse 

Estado será o responsável pela análise do pedido, desde que os interessados também 

se manifestem por escrito neste sentido.21  

Os artigos 12, 13, 14 e 15 vinculam um Estado-Membro à análise do pedido com 

base no controle de fronteira. O segundo critério encontra-se no artigo 12, o Estado-

Membro é responsável se ele emitiu documentos de residência ou visto. Nos termos 

do artigo 13 também será responsável o Estado-Membro no qual o requerente entrou 

ou residiu ilegalmente, sendo este o terceiro e mais utilizado critério, muito embora 

não seja o primeiro na hierarquia.22   

Segundo o quarto critério (artigo 14), caso um nacional de um terceiro país, ou 

mesmo um apátrida, entre em Estado no qual está dispensado de visto, este país 

torna-se responsável pela análise do pedido. E o quinto critério (artigo 15) determina 

que o Estado-Membro se torna responsável por analisar o pedido efetuado numa zona 

de trânsito internacional de um aeroporto.23 

O artigo 16 requer que mulheres grávidas, doentes, pessoas com deficiência e 

outros dependentes legais sejam mantidos juntos do requerente de asilo ou reunidos a 

ele “desde que os laços familiares existam já no país de origem, que a pessoa ou o 

requerente seja capaz de prestar assistência à pessoa dependente, e que os 

interessados manifestem o seu desejo por escrito”.24 

O artigo 17 versa sobre outra importante questão: a determinação do Estado-

Membro responsável através da discricionariedade por uma questão de solidariedade. 

O Estado-Membro pode decidir analisar um pedido de asilo que lhe seja apresentado 

mesmo que essa análise não seja da sua competência por força dos critérios definidos 

no Regulamento. O Estado-Membro que tenha decidido analisar um pedido de asilo se 

torna então responsável e assume as obrigações inerentes a essa condição.  

 

                                                        
21 Artigos 9o e 10 do Regulamento (UE) no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. 

22 EUROPEAN COMISSION. The reform of the Dublim System, 2016. Regulamento (UE) no 604/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013 

23 Artigos 14 e 15 do Regulamento (EU) no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. 

24 O Artigo 16, item 1 do Regulamento de Dublim III (Regulamento n. 604/2013). 
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3 LIMITES DO SISTEMA DE DUBLIM E A PROPOSTA DE REFORMA DO SECA DA 

COMISSÃO EUROPEIA 

3.1 O FARDO SOBRE OS PAÍSES DE FRONTEIRA E AS VIOLAÇÕES SISTEMÁTICAS DE 

DIREITOS HUMANOS  

As normas do Regulamento de Dublim III possuem limites capazes de 

demonstrar a fragilidade do sistema europeu de concessão de asilo. O sistema de 

Dublim foi inicialmente criado para garantir que um Estado-Membro da UE analise o 

pedido de asilo de um apátrida ou de pessoa que não seja de um país europeu. 

Contudo, uma leitura mais detalhada da norma confirma sua incapacidade de lidar 

com a atual crise migratória e de refugiados.  

Para se estabelecer o Estado-Membro responsável, são utilizados critérios 

hierarquizados trazidos pelo Regulamento no 604/2013. Os artigos 12, 13, 14 e 15 são 

particularmente relevantes quando analisamos estes critérios, pois se verifica que o 

sistema visa evitar o chamado asylum shopping25  e proteger os países ricos da UE em 

detrimento dos países de fronteira.26  

Segundo o 2017 MEDAM Assessment Report on Asylum and Migration Policies 

in Europe, Itália, Malta, Grécia, Espanha e Hungria são os principais países que servem 

de porta de entrada para os migrantes irregulares. Contudo, muitos dos migrantes que 

ali adentram buscam outros países para requerer asilo, como a Alemanha, a Áustria e 

o Reino Unido.27 Uma vez realizado o pedido de asilo, com a retirada das impressões 

digitais,28  o primeiro país a receber o indivíduo torna-se responsável por cuidar de 

                                                        
25 A pessoa que está em busca de proteção deve fazer o pedido de asilo assim que entrar em um país seguro. O 

chamado asylum shopping ou sem sentido literal o “shopping de asilo” é a prática de escolher o país onde quer se 
asilar, não sendo necessariamente aquele país em que entrou primeiro. O asylum shopping gera movimentos 
secundários irregulares de refugiados e asilados por motivos econômicos e melhores condições de vida em países 
que possuem sistema de assistência mais estruturados. WILLIAMS, Richard. Beyond Dublin: a discussion paper for 
the GReens/EFA in the European Parliament.The Greens/EFA in the European Parliament. 18, March 2015.  

26 ROOTS,  Lehte. Burden Sharing and Dublin Rules – Challenges of Relocation of Asylum Seekers. In: Athens Journal 
of Law, vol. 3, n. 1, January, 2017, p.8. 

27 LÜCKE, Matthias. The global governance of refugee protection and challenges to the EU asylum system. In: 2017 
MEDAM Assessment Report on Asylum and Migration Policies in Europe, p.36. 

28 Uma vez retirada a impressão digital em um Estado o requerente de asilo se torna vinculado aquele país, não 
podendo fazer o pedido de asilo ou refúgio em nenhum outro Estado. Alguns migrantes diante do desespero de 
se reunir com suas famílias, ou ir para países onde terão melhores oportunidades para recomeçar, já chegaram a 
queimar as pontas dos dedos tentando destruir suas impressões digitais para dificultar sua idenficação no 
Eurodac. GRANT, Harriet; DOMOKOS, John. Dublin regulation leaves aylum seekers with their fingers burnt. The 
Guardian, 7 october, 2011. Disponível em: < https://www.theguardian.com/world/2011/oct/07/dublin-
regulation-european-asylum-seekers> Última visita em: 27 de julho de 2017.  
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todo o processo. Tal situação acaba por criar uma desigualdade entre os Estados-

Membros, pois coloca pressão e grande responsabilidade nos países de fronteira se 

comparado aos demais.29 Além disso, não impede o asylum shopping ou os pedidos 

múltiplos, pois o requerente de asilo escolherá o país onde pretende fazer o pedido se 

tiver recursos para tanto. Os migrantes que estão separados de suas famílias ou que 

estejam em condições precárias de sobrevivência farão movimentos secundários na 

UE, e formularão outros pedidos.30 

Mesmo se o indivíduo fizer o pedido de asilo em outro país, que não aquele em 

que entrou em primeiro lugar, com base nos critérios do Regulamento no 604/2013, o 

Estado fronteiriço não tem apenas o dever de receber e analisar todos os pedidos de 

asilo, mas também de cuidar daqueles indivíduos que são enviados de volta de outros 

países onde tenham feito novo pedido e tiveram suas impressões digitais identificadas 

pelo Eurodac. O movimento de pessoas sob o procedimento de Dublim é mapeado 

pelo banco de dados do Eurodac. Este sistema de dados informa por onde o 

requerente de asilo entrou na UE para que ele seja devolvido para este país.    

Embora o critério de controle de fronteira não seja o primeiro na hierarquia do 

Regulamento de Dublim III, é sem dúvida o mais utilizado. Segundo Williams: 

Critics have argued that the Dublin Convention institutionalized the “safe third 

country” practices developed in Europe to deflect asylum seekers to countries they 

had transited. Criteria associated with border control meant that responsibility for an 

asylum claim in the Dublin system became ‘a burden and a punishment for the 

Member State which permitted the individual to arrive in the Union. This risked 

creating a dangerous ‘race to the bottom’ as Member States developed aimed not at 

ensuring access to the procedure but at preventing asylum seekers from entering their 

territory.31  

Dessa forma, o critério de controle de fronteira se tornou um fardo e uma 

espécie de punição para os Estados-Membros que deixam indivíduos chegarem a UE. 

Como consequência ocorreram diversas violações de direitos humanos em países 

fronteiriços como na Itália e na Bulgária. Estes países em diversas ocasiões bloquearam 

                                                        
29 TRAUNER, Florian. Asylum policy: the EU’s crises and the looming policy regime failure. In: Journal of European 

Integration, vol.38, n.3, March, 2016, pp.311-325.  

30 Ibidem. 

31 WILLIAMS, Richard. Beyond Dublin: a discussion paper for the GReens/EFA in the European Parliament. The 
Greens/EFA in the European Parliament. 18, March 2015, p.7 
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suas fronteiras e violaram o princípio da não repulsão (non-refoulement)32 contido no 

Regulamento de Dublim III, ao devolverem requerentes de asilo para os países de 

origem.33 Tal situação demonstra um hiato entre a normativa do sistema europeu de 

concessão de asilo e a prática dos Estados. 

Os Estados fronteiriços têm se sufocado com o fardo financeiro de estabelecer 

os padrões mínimos de cuidado dos asilados com base nas normas europeias, e em 

varias instâncias não tem tido a capacidade de alcançar estes padrões. Esta 

incapacidade pode ser constatada através da jurisprudência da Corte Europeia de 

Direitos Humanos no caso M.S.S v. Bélgica e Grécia.34  

Um afegão propôs ação contra a Bélgica e a Grécia alegando que a Bélgica o 

expôs a maus-tratos e tratamento cruel ao devolvê-lo para a Grécia, onde enfrentou 

condições precárias de sobrevivência com violação de sua dignidade como pessoa 

humana. Alegou também a violação do seu direito de ter acesso a um recurso efetivo 

na Grécia, tendo sido impedido de ter seu pedido examinado. O autor da ação afirmou 

que foram violados os artigos 2, 3 e 13 da Convenção Europeia de Direitos Humanos.35  

A Corte entendeu que a Bélgica e a Grécia haviam violado a Convenção e que 

deveriam indenizar o requerente. A decisão da Bélgica de aplicar o Regulamento de 

Dublim II em detrimento dos direitos do requerente foi severamente criticada pela 

Corte, pois o governo belga sabia que a Grécia não estava cumprindo as obrigações 

assumidas na Convenção e a presunção de tratamento equivalente não se aplicaria ao 

                                                        
32 O Regulamento de Dublim III veda o refoulement (repulsão), ou seja, a devolução do requerente de asilo para o 

país de origem. No preâmbulo do Regulamento se lê: Na sua reunião especial de Tampere de 15 e 16 de outubro 
de 1999, o Conselho Europeu acordou em envidar esforços para criar um SECA, baseado na aplicação integral e 
global da Convenção de Genebra de 28 de julho de 1951, completada pelo Protocolo de Nova Iorque de 31 de 
janeiro de 1967 (a «Convenção de Genebra»), assegurando assim que ninguém será enviado para onde possa ser 
novamente perseguido, ou seja, mantendo o princípio da não repulsão. Neste contexto, e sem que os critérios de 
responsabilidade constantes do presente regulamento sejam afetados, todos os Estados-Membros respeitam o 
princípio da não repulsão, sendo considerados países seguros para os nacionais de países terceiros. 
REGULAMENTO no 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho.   

33 WILLIAMS, Richard. Beyond Dublin: a discussion paper for the Greens/EFA in the European Parliament. The 
Greens/EFA in the European Parliament. 18, March 2015, p.7 

34 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of M.S.S. v. Belgium and Greece. Application no 30696/09, Judgment 
of  21 de january, 2011. 

35 O Artigo 3o da Convenção Europeia de Direitos Humanos assim prescreve: Proibição da tortura Ninguém pode ser 
submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. E o artigo 13 determina: Direito a 
um recurso efectivo Qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção tiverem 
sido violados tem direito a recurso perante uma instância nacional, mesmo quando a violação tiver sido cometida 
por pessoas que actuem no exercício das suas funções oficiais. CONSELHO EUROPEU. CONVENÇÃO EUROPEIA 
DOS DIREITOS DO HOMEM. 
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caso.36 Além disso, a Corte entendeu que a Grécia não teve o devido cuidado com o 

requerente e não considerou sua condição de vulnerabilidade:  

(...) The Court considers that the Greek authorities have not had due regard to the 

applicant’s vulnerability as an asylum-seeker and must be held responsible, because of 

their inaction, for the situation in which he has found himself for several months, living 

on the street, with no resources or access to sanitary facilities, and without any means 

of providing for his essential needs. The Court considers that the applicant has been 

the victim of humiliating treatment showing a lack of respect for his dignity and that 

this situation has, without doubt, aroused in him feelings of fear, anguish or inferiority 

capable of inducing desperation. It considers that such living conditions, combined 

with the prolonged uncertainty in which he has remained and the total lack of any 

prospects of his situation improving, have attained the level of severity required to fall 

within the scope of Article 3 of the Convention.(…)In the light of the above, the 

preliminary objections raised by the Greek Government (see paragraph 283 above) 

cannot be accepted and the Court finds that there has been a violation of Article 13 of 

the Convention taken in conjunction with Article 3 because of the deficiencies in the 

Greek authorities’ examination of the applicant’s asylum request and the risk he faces 

of being returned directly or indirectly to his country of origin without any serious 

examination of the merits of his asylum application and without having access to an 

effective remedy.37 

Existe sem dúvida uma grande diferença na capacidade financeira entre os 

países da UE e, portanto, grandes diferenças nos instrumentos que podem ser 

implementados e usados por cada um. Ironicamente, os Estados com maiores 

dificuldades financeiras, como a Grécia e a Itália, são justamente os países fronteiriços 

que tem enfrentados os maiores desafios com a crise humanitária na Europa.38 Além 

disso, o sistema de Dublim pressupõe que todas as leis e práticas estão no mesmo 

nível em todos os países da UE e os requerentes receberão, portanto, o mesmo status 

de proteção em qualquer lugar que estejam. 

                                                        
36 The Court concludes that, under the Dublin Regulation, the Belgian authorities could have refrained from 

transferring the applicant if they had considered that the receiving country, namely Greece, was not fulfilling its 
obligations under the Convention. Consequently, the Court considers that the impugned measure taken by the 
Belgian authorities did not strictly fall within Belgium’s international legal obligations. Accordingly, the 
presumption of equivalent protection does not apply in this case. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of 
M.S.S. v. Belgium and Greece. Application no 30696/09, Judgment of  21 de january, 2011, p. 71.  

37 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of M.S.S. v. Belgium and Greece. Application no 30696/09, Judgment 
of  21 de january, 2011, p. 53 e p.64. 

38 Segundo Triandafyllidou e Lazarescu em 2009: “The overall negative climate clearly affects migrants and natives 
alike and the media have been reporting in early 2009 the lowering of wages especially for undocumented 
workers as well as dire competition between legal and undocumented immigrants for low skill manual jobs in 
particular (bringing down daily wages from 50-60 Euros for unskilled workers to sometimes 15-20 
Euros).”TRIANDAFYLLIDOU, Anna; LAZARESCU, Daria. The impact of the recent global economic crisis on 
migration – preliminary insights from the south-eastern borders of the EU (Greece). CARIM Analytic and Synthetic 
Notes 2009/40. Series on the Impact of the Economic Crisis. Social Political Module. Robert Schumman Centre for 
Advanced Studies. European University Institute, 2009, p.1. 
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As políticas de migração e as condições financeiras discrepantes nos países 

europeus levaram a doutrina a afirmar que o pedido de asilo é uma “loteria”39 no 

SECA, pois existem perspectivas de proteção bem diferentes de acordo com o Estado-

Membro responsável por analisar o pedido. Nenhum país ilustra melhor esta 

discrepância do que a Grécia, que tem sido particularmente flagelada pelo sistema de 

Dublim. Além de enfrentar uma severa crise financeira,40 com uma dívida externa de 

mais de 300 bilhões de euro em 2010, 41 tem sido um dos principais países a receber 

refugiados desde 2015. As condições econômicas deste Estado contribuíram para as 

dificuldades e violações de direitos humanos vivenciada pelos migrantes que ali 

adentram. E, portanto, estas discrepâncias confirmam a falta de finalização da 

integração da organização e as diferenças inerentes entre os diversos países membros. 

Assim, percebe-se que o Regulamento de Dublim III não se baseia em um 

sistema de quotas calculado de acordo com o rendimento fiscal ou em função da 

população dos Estados-Membros, tampouco se preocupa com a preferência das 

pessoas carecidas de proteção internacional, obrigando-as a se sujeitar a um processo 

de asilo num determinado local.42 Na verdade, parte da falsa premissa de que, 

havendo um nivelamento entre os países da UE, os procedimentos aplicáveis e o 

acolhimento daquelas pessoas serão realizados da mesma forma em qualquer um 

deles. 

 

3.2 SERÁ A PROPOSTA DE REFORMA DO SECA INSTRUMENTO CAPAZ DE 

CONCRETIZAÇÃO DA PARTILHA DO ENCARGO? 

O conceito de partilha do encargo (burden sharing) surgiu da necessidade de se 

dividir a responsabilidade de proteger os refugiados em movimentos migratórios 

                                                        
39 TRAUNER, Florian. Asylum policy: the EU’s crises and the looming policy regime failure. In: Journal of European 

Integration, vol.38, n.3, March, 2016, p.313. 

40 TRIANDAFYLLIDOU, Anna; LAZARESCU, Daria. The impact of the recent global economic crisis on migration – 
preliminary insights from the south-eastern borders of the EU (Greece). CARIM Analytic and Synthetic Notes 
2009/40. Series on the Impact of the Economic Crisis. Social Political Module. Robert Schumman Centre for 
Advanced Studies. European University Institute, 2009. 

41  Entenda a crise na Grécia. BBC News, 2010. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/04/100428_entendagrecia_ba.shtml> Acesso: 27 de jul 2017.  

42 PIÇARRA, Nuno. A União Europeia e a “crise migratória e de refugiados sem precedentes”: crónica breve de uma 
ruptura do sistema europeu comum de asilo. In: Revista Eletrônica de Direito Público, vol. 3, n. 2, Nov 2016, p.28. 
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mistos em massa. A noção de que todos os Estados dividem esta responsabilidade se 

encontra prevista na Convenção de Genebra de 1951. No entanto, foi durante o 

período de descolonização da África, na década de 1960, que a concepção de partilha 

do encargo se desenvolveu.43  

A partilha do encargo, sob o ponto de vista jurídico, nada mais é do que dividir, 

de forma proporcional, a obrigação internacional de acolher e prestar auxílio àqueles 

que buscam a tutela do Estado. Dentre as formas de partilhar o encargo estão: o 

suporte financeiro para custear programas de auxílio de refugiados; e programas de 

reassentamento. 

O sistema de Dublim coloca a responsabilidade de analisar a maioria dos 

pedidos de proteção internacional em um pequeno número de países da União 

Europeia, criando um desequilíbrio entre os Estados-Membros. Além disso, o sistema 

desconsidera completamente a preferência do requerente sobre o país onde gostaria 

de apresentar seu pedido de asilo.  

A sociedade civil, através de várias organizações não-governamentais, propôs 

diversas soluções para possibilitar a partilha do encargo, tais como: sistema de quotas 

com critérios objetivos em substituição ao sistema de Dublim; liberdade de escolha 

pelos requerentes de asilo do país onde pretendem fazer o pedido; fundo de 

compensação em benefício dos países com maior encargo; implementações em prol 

da efetivação de direitos humanos essenciais dos requerentes de asilo.44 

 A Comissão da União Europeia apresentou proposta de reforma do SECA em 4 

de maio de 2016, mas não propôs qualquer alteração nos critérios de determinação do 

Estado responsável por analisar o pedido de asilo no Regulamento de Dublim III. A 

proposta tem o mecanismo de equidade que foca na transferência de requerentes de 

asilo quando um Estado-Membro está sob pressão.45 

                                                        
43 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Burden Sharing. Discussion paper submitted by UNHCR 

Fifth Annual Plenary Meeting of the APC, 2000, p.1. 

44 LEHMANN, Julian. Excuse me, what’s the fastest way out of Dublin? Civil Society and the future of Refugee 
Responsibility Sharing in the European Union. Global Public Policy Institute, june 2016, p.14. 

45 EUROPEAN PARLIAMENT, EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE. Briefing. EU Legislation in Progress, 
March 10, 2017. Disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf> Última 
visita em: 29 de julho de 2017.  
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A proposta parte da premissa de que deve ser retirada a pressão dos Estados 

com um número excessivo de pedidos. A forma de se verificar se um Estado-Membro 

está sob pressão é uma fórmula que leva em consideração o tamanho da população e 

o produto interno bruto. Quando o número de pedidos de asilo for maior que 150 por 

cento da linha de base, o mecanismo de equidade informa a pressão sofrida pelo 

Estado.46 

Assim, o mecanismo de equidade pretende ser de acionamento automático 

toda vez que um Estado se encontrar sob pressão, devendo um estado com um menor 

número de pedidos em análise receber as pessoas. No entanto, se o Estado-Membro 

não quiser aceitar a transferência de requerentes de asilo, uma contribuição solidária 

de 250.000 euros deverá ser feita por pedido realizado, para o Estado-Membro 

sobrecarregado.47 

Infelizmente a proposta não discute questões importantes como a qualidade do 

asilo oferecido por cada Estado-Membro, já que existe uma diferença considerável no 

contexto social e econômico entre eles. Também não cuida do fechamento das 

fronteiras ou faz qualquer tipo de revisão dos critérios do Regulamento de Dublim III.48 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar através da análise do Regulamento de Dublim III que existe 

uma grave ausência de normas delimitadoras de um sistema de quotas ou partilha do 

encargo. Também se mostrou ineficiente para lidar com um grande número de 

pedidos, pois torna praticamente impossível para as autoridades estatais realizar todos 

os procedimentos em tempo hábil e razoável, o que prejudica a própria qualidade das 

transferências e as condições de proteção das pessoas em situação fragilizada. 

O Eurodac, embora a princípio tivesse o propósito de auxiliar e controlar os 

pedidos, tornou-se instrumento para justificar a devolução de pessoas para os países 

de primeira entrada. Tal situação incentiva a falha proposital no registro dos 
                                                        
46 Ibidem. 

47 Ibidem.  

48 EUROPEAN COMISSION. Questions and answers: reforming the Common European Asylum System, fact sheet. 
Brussels, 4 may, 2016. Disponível em: < http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_en.htm> Última 
visita em: 29 de julho de 2017.  
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requerentes de asilo, prejudicando ainda mais todo o processo, encorajando assim, o 

movimento secundário irregular para reduzir o número de pessoas em seu território. 

A preferência do requerente de proteção não é levada em consideração e as 

condições precárias oferecidas aos asilados e refugiados geram violações de direitos 

humanos por Estados-Membros sobrecarregados, incentivando o movimento 

secundário irregular. 

A proposta de mudança do SECA visa ser uma forma de criar um mecanismo de 

equidade entre os Estados-Membros para análise dos pedidos de asilo com a relocação 

de pessoas. O foco do instrumento não é alterar o sistema de Dublim, mas preencher 

lacunas e corrigir falhas no sistema. Ela se preocupa em desencorajar movimentos 

secundários irregulares e múltiplos pedidos ao estabelecer consequências drásticas na 

atribuição do benefício de transferência. 

O projeto deveria se preocupar em efetivamente garantir que todos os Estados-

Membros recebessem pessoas na medida de sua capacidade. A possibilidade de um 

país realizar um pagamento solidário quando não quiser receber requerentes de asilo 

é contrária a ideia de divisão da responsabilidade. Ademais, quando um país passar 

por um alto fluxo de migrantes, a transferência dessas pessoas deveria ser acionada 

automaticamente quando este Estado alcançasse 100 por cento da sua capacidade, e 

não 150 por cento como pretende a proposta, para não sobrecarregar alguns, e 

impedir que todos compartilhem a responsabilidade. 

Acelerar os procedimentos de concessão de asilo para que as pessoas em 

situação vulnerável possam receber proteção mais rapidamente, e aqueles que não 

qualificam retornados para o seu país de origem de maneira adequada e digna, é outra 

questão importante que a proposta deixou de contemplar. 

A reforma do SECA propõe também que seja verificado previamente se o 

requerente de asilo é admissível antes de determinar qual seria o Estado-Membro 

responsável por analisar o pedido em si. Esta previsão pode gerar um encargo 

administrativo insuportável para os países de fronteira. Uma forma de acelerar o 

processo e ao mesmo tempo retirar o peso dos Estados fronteiriços seria deixar a 

análise dessa admissibilidade para o Estado-Membro responsável por processar o 
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pedido. 

O primeiro critério do Regulamento de Dublim III requer que ocorra a 

reunificação familiar, no entanto, existe grande morosidade nesse processo. A 

proposta poderia ter previsto mecanismos capazes de acelerar este reencontro com a 

transferência imediata do requerente de asilo que tiver familiar em um país da UE. O 

Estado-Membro que recebesse esta pessoa analisaria a admissibilidade do pedido, e 

quando da concessão do asilo, esta pessoa contaria para a sua quota. Ainda, a situação 

de crianças desacompanhadas não foi nem sequer abordada. Os menores que 

deveriam ter prioridade no sistema de Dublim não recebem o tratamento devido. O 

melhoramento das condições no acolhimento de crianças, com autoridades estatais 

preparadas para auxiliá-las, é primordial. 

A escolha do país onde determinada pessoa terá seu pedido de asilo analisado 

não deveria ser exclusiva dos Estados-Membros. Na medida do possível, e conforme a 

disponibilidade de quotas, a vontade do requerente de asilo deveria ser levada em 

consideração, voluntariamente pelos Estados. Uma hipótese seria verificar onde o 

indivíduo teria maior probabilidade de integração. 

A Comissão da União Europeia, ao invés de construir um sistema de divisão de 

responsabilidade, cria uma situação em que os Estados-Membros são coagidos a 

participar no esquema de transferência permanente. Não há na proposta incentivos 

positivos para os países que participam do processo de transferência, o que pode 

severamente prejudicar sua legitimidade. Assim, conclui-se que embora a proposta 

busque lidar com a crise migratória e de refugiados na UE, falha ao evitar o que 

realmente deveria fazer: uma completa reestruturação do sistema de Dublim. 
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A NOVA REGULAÇÃO MIGRATÓRIA NO BRASIL:                                            

DA AFIRMAÇÃO DE DIREITOS À INCOERÊNCIA NORMATIVA 

 

Luciene Dal Ri1 

Manuela Fernanda Gonçalves Ferreira 2 

 

INTRODUÇÃO 

 A imigração é um fenômeno humano que permeia a história e configura-se 

pelo deslocamento de pessoas entre diferentes regiões e países. A partir do final do 

século XIX, houve grandes fluxos migratórios mundiais que fomentaram o 

reconhecimento, no âmbito do direito internacional, do indivíduo como sujeito de 

direito, e consequentemente a humanização das políticas estatais voltadas ao 

estrangeiro. 

 O século XXI tem sido marcado pelo aumento significativo do número de 

imigrantes. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o número de 

imigrantes mundiais passou de 173 milhões de pessoas em 2000, a 220 milhões em 

2010 e chegou à 258 milhões em 2017. Desse total, cerca de 10 milhões de imigrantes 

vive na América Latina e no Caribe, dos quais aproximadamente um milhão vive no 

Brasil.3 

                                                        
1  Doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma - La Sapienza; Professora no curso de graduação em 

Direito e no de Relações Internacionais, no programa de Mestrado e de Doutorado em Ciência Jurídica da 
Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Itajaí, SC. E-mail: luciene.dalri@univali.br. O presente artigo se insere nas 
atividades de pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica, Univali, que tem como área 
de concentração Fundamentos do Direito Positivo, em específico na linha de pesquisa em Constitucionalismo e 
Produção do Direito e no grupo de pesquisa em Estado, Constitucionalismo e Produção de Direito. 

2  Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI – SC (2015/2017). Pós Graduada em nível 
de Especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região (2006). Graduada em ciências jurídicas, curso de Direito, pela Universidade 
da Região de Joinville- UNIVILLE (2001/2005). Advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 22.684. Professora de Direito 
e Processo do Trabalho no curso de graduação em Direito na Sociedade Educacional de Santa Catarina - 
UniSociesc. E-mail: manuela.ferreira04@gmail.com. 

3  The number of international migrants worldwide has continued to grow rapidly in recent years, reaching 258 
million in 2017, up from 220 million in 2010 and 173 million in 2000. United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2017). International Migration Report 2017: Highlights 
(ST/ESA/SER.A/404). Disponível em 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationR
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A presença brasileira no cenário migratório, muito embora denote tradição no 

reconhecimento de direitos do estrangeiro, não apresenta, porém, estabilidade e 

coerência na sua legislação migratória. Nesse contexto, observa-se que a política de 

imigração brasileira foi regida de 1980 a 2017 por meio do Estatuto do Estrangeiro, 

que sendo concebido em período de ditadura militar, reflete ideais de segurança 

nacional, organização institucional, interesses políticos, socioeconômicos e culturais 

nacionais e de defesa do trabalhador nacional. 

Devido à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, à consolidação 

de um contexto político democrático e ao crescimento econômico, no início dos anos 

2000, houve o aumento do fluxo migratório para o Brasil e passou-se a questionar com 

maior frequência a legislação de imigração e o sistema de inclusão do estrangeiro 

imigrante.4 

 Nesse contexto, foi preparada a nova legislação migratória brasileira que passa 

a refletir as disposições constitucionais e, em parte, instrumentos internacionais e 

regionais que visam o atendimento e a garantia de direitos humanos. 

 Assim, o presente capítulo é fruto da análise das normas que regulam a atual 

política de migração brasileira, questionando se a almejada humanização da legislação 

migratória nacional ficou prejudicada pelas discricionariedades apresentadas na Lei de 

Migração, pelos vetos presidenciais e pelo decreto que a regulamenta. 

 

1 DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 O Estatuto do Estrangeiro regulamentou, por um longo período, boa parte da 

política nacional de migração. No entanto, após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o citado estatuto tornou-se incoerente em muitos pontos com o sistema 

                                                                                                                                                                   
eport2017_Highlights.pdf. Acesso em 22/06/2018. Sobre os dados de Estrangeiros com registros permanentes no 
Brasil: dados extraídos em 03/07/2017, dos registros ativos realizados na Polícia Federal, por meio de consulta ao 
E-sic, Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, no site 
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx. 

4  Contextualiza-se, porém, que para um país com estimativa do IBGE de mais de 209 milhões de pessoas, o 
percentual de estrangeiros no Brasil é considerado baixo, se comparado com países como Alemanha, França, 
Estados Unidos e Canadá. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=destaques. Acesso em: 14/06/2018. 
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constitucional. 

 Sob a perspectiva constitucional, desde o preâmbulo afirma-se que a República 

Federativa do Brasil deve refletir uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, destacando-se dentre seus fundamentos, a dignidade humana, e dentre 

seus objetivos, o de “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, além de prever que a 

República Federativa do Brasil, nas relações internacionais, deve ser regida pela 

prevalência dos direitos humanos.5 

 No texto constitucional, entende-se que expressões como “todos” e “pessoa 

humana” afastam a distinção pela nacionalidade e implicam na garantia de igualdade 

de tratamento entre brasileiros e estrangeiros, insculpida no caput do art. 5º da 

Constituição. O princípio da igualdade deve pautar o tratamento dispensado aos 

estrangeiros, mas a igualdade não é total, havendo limitações de direitos ao 

estrangeiro expressamente previstas na Constituição, como é o caso da acessibilidade 

restrita a cargos públicos, da proibição de alistamento e de voto.6 

 As limitações de direitos ao estrangeiro, previstas na Constituição, denotam a 

preferência ao nacional e segundo Lopes7 dificultam a tarefa de compatibilizar o status 

do estrangeiro com o princípio da igualdade. Para a autora, “[...] preferência e não-

discriminação são realmente duas palavras com significado oposto”, e a opção de uma 

delas exclui a outra, denotando falta de coerência do texto constitucional com relação 

ao tratamento do estrangeiro no país. 

 Os fundamentos para justificar a distinção entre nacionais e estrangeiros 

reside, na maior parte das vezes, nos direitos fundamentais e são normalmente 

vinculados à soberania estatal, no que concerne à participação política, livre entrada 

ou permanência e livre estabelecimento profissional ou comercial. Ocorre que essas 

                                                        
5 Ver CRFB, 1988, art. 1°, I e art. 3º, inciso IV, art. 4°, II. 

6  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 
direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 468. 

7  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 
direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 462. 
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restrições são baseadas em razões econômicas e políticas.8  

 Para Lopes9, “[...] a soberania, por si só, não seria fundamento suficiente, pois 

indica apenas o poder e não a decisão”. A autora afirma que, quando o Estado baseia 

suas decisões na soberania, abstém-se de questionamentos quanto a possíveis abusos 

e, assim, evade-se de eventual controle por parte da comunidade internacional e dos 

padrões básicos de direitos humanos. 

 No entanto, não se pode dizer que toda a legislação migratória brasileira 

afronta o princípio da igualdade ou é discriminatória.10 O primeiro grande ponto de 

extensão de direitos individuais ao estrangeiro está na interpretação da expressão 

“estrangeiros residentes”, no caput do artigo 5°, que Lopes evidencia como voltado à 

territorialidade “no sentido de que a Carta Federal só pode assegurar a validade e o 

gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro”11. 

 No entanto, os estrangeiros não residentes no país não estão alijados da 

titularidade dos direitos individuais. A extensão de direitos ao estrangeiro atende a 

influência da Organização Internacional do Trabalho e das Nações Unidas. 

 A aderência é observada pela atividade judiciária e governamental de 

reconhecimento de direitos constitucionais ao estrangeiro e por meio da preparação 

de projetos de lei que permitam a atualização da legislação interna específica em 

tema.  

 Em 1957, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema sob a égide da 

Constituição de 1946, que continha texto semelhante ao do caput do art. 5º da 

                                                        
8  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 

direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 466. 

9  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 
direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 466. 

10  A existência de restrições de acesso do estrangeiro ao mercado de trabalho, por exemplo, não pode ser 
considerada uma afronta ao princípio da igualdade, quando esse estrangeiro está ausente, ou não está no país e 
é considerado hipoteticamente. No que concerne ao estrangeiro que está no país, e está inserido no mercado de 
trabalho, mesmo que na economia informal, não há como estabelecer políticas restritivas aos seus direitos, sem 
incorrer em discriminação. LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em 
uma perspectiva de direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 467. 

11  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 
direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009. p. 459. 
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Constituição de 1988.12 Dessa forma, a citada corte interpretou a cláusula do rol dos 

direitos fundamentais demonstrando que “[...] os direitos fundamentais são garantidos 

em concreto dentro dos limites da soberania territorial do País”, aos nacionais e aos 

estrangeiros residentes ou não no país.13 

Os direitos a todos assegurados, independem da nacionalidade do indivíduo e 

do estrangeiro estar no Brasil em caráter permanente ou temporário, por serem 

considerados “[...] emanações necessárias do princípio da dignidade da pessoa 

humana”, e, por essa razão, “[...] reconhece-se ao estrangeiro o direito às garantias 

básicas da pessoa humana: vida, integridade física, direito de petição, direito de 

proteção judicial efetiva, dentre outros”.14 Não estão excluídos, então, os estrangeiros 

em trânsito, ou não residentes e a concepção de igualdade abarca direitos sociais.15 

 O direito ao trabalho e de exercer atividade lícita é regulado por lei, conforme 

as características de cada tipo de visto, esclarece-se porém que mesmo ao estrangeiro 

sem a permissão de direito de trabalho, cabe igualdade de condições ao trabalhador 

brasileiro.16 A atual Constituição não limita tais direitos ao nacional, conforme observa-

se nos artigos sexto ao décimo primeiro e as leis trabalhistas brasileiras dão 

continuidade a esse entendimento, não distinguindo entre nacionais e estrangeiros.17  

                                                        
12  Na época, o STF manifestou-se em mandado de segurança impetrado por uma empresa estrangeira sediada em 

Lisboa, que tentava evitar o leilão de parte de sua propriedade em virtude de cobrança fiscal. A lide cingia-se 
exatamente sobre o fato de que a empresa estrangeira, pessoa não residente, poderia valer-se do mandado de 
segurança para proteção do seu direito de propriedade, previstos como direitos fundamentais. Mendes relata 
que o STF entendeu “[...] que seria uma violência não reconhecer o direito de propriedade do estrangeiro no 
Brasil, independentemente da sua residência, e que não faria sentido recusar-lhe legitimidade ao mandado de 
segurança”. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 250. 

13  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS 94.477 PARANÁ. Disponível em  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629934. Acesso em 22/06/2018. 

14  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 250-964. 

15 Considerando que direitos sociais são direitos de conteúdo econômico e social que visam diminuir as 
desigualdades sociais e melhorar as condições de vida e de trabalho para a população, esses direitos são previstos 
na Constituição brasileira de 1988 (art. 6°) como “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.  

16 Ver lei n. 6815/80 e lei n. 13.445/2017. 

17 Observa-se a essência constitucional de extensão de direitos por meio da não limitação de direitos trabalhistas e 
de seguridade social ao estrangeiro e a afirmação de que “A saúde e direito de todos” (art. 196) ou que “A 
assistência social será prestada a quem dela necessitar” (art. 203). Cabe evidenciar que o Estatuto do estrangeiro 
mantinha igualdade de direitos trabalhistas aos estrangeiros, conforme art. 95, mas limitava direitos, por 
exemplo, no que tange ao domicílio do trabalhador em alguns casos de visto permanente. O estrangeiro regular 
de qualquer origem, parte ou não do Mercosul, tem, igualdade de tratamento ao trabalhador nacional, como 
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 A igualdade de direitos entre o nacional e o estrangeiro tem sido reconhecida 

também ao trabalhador estrangeiro irregular, tendo o direito a receber salários e 

benefícios sociais decorrentes de relação de trabalho. 18  Em um contexto de 

humanização do direito internacional, observa-se a aderência do Brasil à convenções e 

interpretações provenientes Organização Internacional do Trabalho, das Nações 

Unidas 19  e da Corte Interamericana de Direitos Humanos 20  voltando-se ao 

reconhecimento de direitos dos imigrantes e à regularização dos estrangeiros não 

documentados.21 

 Nesse sentido, em 2006, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho 

reconheceu, no caso do RR 750094/2001 o direito de acionar a Justiça do Trabalho ao 

paraguaio, que trabalhou por 17 anos em situação irregular em território nacional e foi 

demitido sem receber as verbas rescisórias e o FGTS. A base de fundamentação do 

relator da ação, ministro Horácio de Senna Pires, foi em princípios constitucionais e no 

Protocolo de cooperação do Mercosul.22 

                                                                                                                                                                   
décimo terceiro salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias de 30 dias, jornada de trabalho de oito 
horas diárias ou quarenta e quatro semanais, dia de folga e todos os direitos mais. Lei n. 6.815/80 (art. 95), e na 
Lei n. 13445/2017 (art. 4, VIII). 

18 O Poder Judiciário tem apoiado o reconhecimento aos direitos trabalhistas de estrangeiros irregulares, em base 
à Constituição Federal e à A Declaração Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, que 
estabelecem a igualdade perante a lei e afastam a possibilidade de tratamento discriminatório aos trabalhadores 
estrangeiros que se encontrem no país em situação de irregularidade migratória. A interpretação da Declaração 
Americana de Direitos Humanos sobre o tema está prevista na Opinião Consultiva n. 18/2003 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos que prevê “independentemente de seu status, sejam eles documentados ou 
não, os trabalhadores migrantes devem ter o gozo pleno e efetivo dos mesmos direitos laborais conferidos aos 
cidadãos do país em que se encontram". Nesse sentido, o CNJ em parceira com Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH) premiou em 2017, no I Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, decisão 
de juíza da 2ª Vara do Trabalho de Francisco Beltrão/PR, pela liberação dos valores do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) a um trabalhador imigrante de Bangladesh que estava no Brasil irregularmente. 

19 A ONU adotou em 1990 a Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas 
Famílias. 

20 Ver  Opiniões Consultiva 16/1999 e 18/2003. 

21 A Lei mexicana reconhece formalmente os direitos dos migrantes - independentemente do seu status legal - a 
serviços básicos como saúde, educação e acesso à justiça. No entanto, os críticos indicam que a Lei por si só pode 
não garantir o fim da violação dos direitos dos migrantes na prática. CASTLES, Stephen; MAAS, Hein de; Miller, 
Mark J. The age of migration. International population Movements in the modern world. 5 ed. New York: The 
Guilford Press, 2014, p. 143. 

22 O citado Protocolo prevê em seu artigo 3° que "os cidadãos e os residentes permanentes de um dos Estados 
Partes gozarão, nas mesmas condições dos cidadãos e residentes permanentes do outro Estado Parte, do livre 
acesso à jurisdição desse Estado para a defesa de seus direitos e interesses". O Tribunal Superior do Trabalho 
reformou acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região (Mato Grosso do Sul), que declarou nulidade 
de relação de trabalho de mais de 17 anos de eletricista paraguaio e a Comercial Eletromotores Radar Ltda, por 
violar 21, § 1º, da Lei n. 6.815/80 e art. 359 da CLT, de ausência de carteira de identidade de estrangeiro. Ao 
afirmar a nulidade de relação de trabalho, o TRT impediu o exame do direito do estrangeiro às verbas trabalhistas 
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A decisão do Tribunal Superior do Trabalho não se limita à situação de 

trabalhador irregular de nacional mercosulino e a estende a todo o estrangeiro 

irregular em território nacional, bem como aos contratos de trabalho realizados em 

outro país e em que tenham implicado em prestação de serviços em território 

brasileiro.23 

Além dos direitos trabalhistas, a extensão de direitos ao estrangeiro perpassa a 

seguridade social, enquanto direito à saúde, à assistência social e à previdência, por 

meio do princípio da “universalidade”.24 

Independentemente de tratados internacionais, o atendimento de saúde, 

implementado por meio do Sistema Único de Saúde atende a nacionais e estrangeiros 

desdobrando-se em “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 

de qualquer espécie”.25 Dessa forma, observa-se o dever de atendimento inclusive ao 

                                                                                                                                                                   
não recebidas durante os mais de 17 anos de relação de trabalho. O TST reformou a decisão em exame do 
recurso do trabalhador. O relator, Horácio Pires destacou a “prevalência dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor e idade e o princípio da isonomia conferido a brasileiros e estrangeiros residentes no 
Brasil”. “Feitas essas considerações, e tendo-se em vista que seria absolutamente inconcebível que um contrato 
de trabalho envolvendo trabalhador brasileiro pudesse vir a ser judicialmente declarado nulo por causa da mera 
inexistência de um documento de identidade, é inequívoca a conclusão de que assiste razão ao trabalhador”. A 
decisão do TST afastou a suposta nulidade e os autos foram enviados à primeira instância para o exame do direito 
às verbas pleiteadas na ação. Ver Revista eletrônica, Ano II, Número 33, 1ª quinzena de outubro de 2006, 
disponível no site www.trt4.jus.br/RevistaEletronicaPortlet/servlet/download/33edicao.doc. Acesso em 
02/04/2017. Ver site notícia TST, disponível em http://www.tst.jus.br/noticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/id/2254060. Acesso em 02/04/2017. 

23 A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Justiça Trabalhista brasileira é competente para 
julgar ação de um engenheiro argentino que trabalhou durante anos de forma concomitante no Brasil e na 
Argentina. Demitido após 23 anos de trabalho no grupo econômico Macri (empresa da área de engenharia de 
telecomunicações, com filiais no Brasil), o engenheiro pediu o reconhecimento do vínculo empregatício e direitos 
decorrentes. Mas teve os pedidos negados na primeira e segunda instâncias. Para o ministro Alberto Bresciani, 
relator do processo, como houve prestação de serviços em território brasileiro "não há porque negar-se a 
jurisdição nacional". Ver http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/2254060. 

24 CRFB/88, art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento [...]. Muito embora exista previsão 
constitucional de “universalidade”, observa-se acordos internacionais entre o Brasil e diversos países, com o 
objetivo de garantir os direitos de seguridade social e previdência, previstos nas legislações dos países envolvidos, 
aos respectivos trabalhadores e dependentes legais. http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/assuntos-
internacionais/assuntos-internacionais-acordos-internacionais-portugues/  

25 CRFB, 1988, “art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 2º A 
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício; e art. 7.  Jurisprudência quanto ao acesso de estrangeiros ao sistema de saúde: “SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA. TRATAMENTO GRATUITO PARA ESTRANGEIRO. ART. 5º DA CF. O 
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estrangeiro irregular.26 

A assistência social também é estendida ao estrangeiro, mas restrita àquele 

regular. O Supremo Tribunal Federal confirmou, por meio do RE 587970, decisão da 

Justiça Federal de que o artigo 203-A da Constituição Federal de 1988 assegura a 

assistência social “a quem dela necessitar”, independente da nacionalidade. O recurso 

extraordinário tem repercussão geral reconhecida, e o entendimento firmado deve ser 

aplicado em processos semelhantes. A tese fixada afirma que “Os estrangeiros 

residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 

V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais”.27 

A amplitude dos direitos constitucionais assegurados ao estrangeiro não se 

demonstra suficiente, se não houver legislação clara que regulamente a efetividade de 

seus preceitos e a proteção de direitos humanos. 

 

2 NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

A necessidade de nova legislação migratória, baseada na humanização das 

políticas estatais, evidenciando direitos constitucionais e permitindo a sua efetivação 

fomentou a proposta de dois projetos de lei para substituição do Estatuto do 

estrangeiro. O projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados, sob o n. 

5655/2009, de iniciativa do Poder Executivo e o projeto da atual Lei de Migração, 

protocolado no Senado, sob o n. 288/2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes 

                                                                                                                                                                   
art. 5º da Constituição Federal, quando assegura os direitos garantias fundamentais a brasileiros e estrangeiros 
residente no País, não está a exigir o domicílio do estrangeiro. O significado do dispositivo constitucional, que 
consagra a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros, exige que o estrangeiro esteja sob a ordem 
jurídico-constitucional brasileira, não importa em que condição. Até mesmo o estrangeiro em situação irregular 
no País encontra-se protegido e a ele são assegurados os direitos e garantias fundamentais. (TRF 4ª Região, AG 
2005040132106/PR, j. 29/8/2006)”. 

26 A Constituição federal e o Estatuto da criança e do adolescente também não denotam limitação de acesso aos 
direitos sociais ao estrangeiro regular, conforme observa-se no artigo 227 da Constituição federal de 1988 e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 7º. 

27 O caso em tela tem origem em 2005, o INSS recorreu de decisão de primeira e segunda instância da justiça 
federal que concedia o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, alegando, desta vez, violação da 
Constituição Federal. De acordo com a autarquia, o artigo 203-A, inciso V, condiciona a concessão do benefício a 
lei regulamentadora, (Lei federal 8.742/1993) que limita esse direito aos cidadãos brasileiros. O entendimento do 
INSS conforma-se também ao Decreto 6.214/2007, que regulamentou a Lei 8.742/1993. Sobre o assunto ver 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341292&caixaBusca=N. No mesmo 
sentido, em 2010, o processo 0507062-90.2009.4.05.8100, julgado pela Turma Recursal do Ceará. 
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Ferreira (PSDB/SP). Em paralelo às tais iniciativas, houve a instituição de uma comissão 

de especialistas pelo Ministério da justiça, em 2013, que preparou um anteprojeto de 

lei sobre o tema. 

O projeto de lei n. 288/2013 acabou sendo amplamente influenciado pelo texto 

idealizado pela comissão de especialistas do Ministério da Justiça, ainda na casa 

iniciadora.28 O acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo permitiu a 

aprovação da nova lei, com sua promulgação em 24 de maio de 2017, sob o n. 

13.445/2017 e sua entrada em vigor em 20 de novembro do mesmo ano. 

 Os princípios e garantias previstos expressamente na Lei de Migração estão em 

consonância com as diretrizes de proteção internacional de direitos humanos e 

direitos dos migrantes e servem para nortear políticas públicas e decisões 

judiciais. Dentre as principais características da nova lei está a abordagem do tema 

migração, considerando o imigrante e o emigrante, em base ao enfoque da dignidade 

da pessoa humana e do desenvolvimento econômico e social, seguindo princípios 

constitucionais e internacionais, no que concerne ao respeito aos direitos humanos. A 

nova lei reforça o caráter de abertura do Brasil, na recepção e integração do imigrante, 

evidenciando o impacto positivo de sua atividade em território nacional, possibilita a 

recepção de refugiados de conflitos armados e inova na previsão de recepção de 

vítimas de catástrofes ambientais e sociais.29 

A nova legislação é mais ampla e abrangente em termos de direitos individuais 

                                                        
28 O Projeto de Lei 288/2013, encaminhado para revisão na Câmara dos deputados, por meio do Ofício SF nº 962, 

de 04/08/15, recebeu a designação PL 2516/2015, teve por relator o Deputado Orlando Silva (PcdoB/SP) e é 
claramente uma fusão com o anteprojeto de 2013/4 do Ministério da Justiça, fruto da comissão de especialistas 
formada por meio da Portaria MJ nº 2.162/2013. Tal fato explica a não propositura do anteprojeto, pelo citado 
Ministério, na Câmara dos Deputados.  COMISSÃO DE ESPECIALISTAS. Anteprojeto de Lei de migrações e 
promoção dos direitos dos migrantes no Brasil. 2014. Disponível em: 
<http://reporterbrasil.org.br/documentos/anteprojeto.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. Durante o período de 
atuação da comissão, foram realizadas diversas reuniões com participação de representantes do governo como 
CNIg, Defensoria Pública da União, Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, Ministério do 
Trabalho e Emprego, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Além disso, foram promovidas duas 
audiências públicas com a participação de entidades sociais e de cidadania envolvidas com a questão da migração 
no Brasil. 

29 SILVA, Orlando. Proposta de roteiro de trabalhos. Relatoria da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei n. 2516, de 2015. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015, p. 1. Disponível em: 
<www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-
15-institui-a-Lei-de-migracao/documentos/outros-documentos/proposta-de-roteiro-de-trabalhos-apresentada-
em-07-10-15>. Acesso em: 12  ago. 2017. 
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e sociais do que o Estatuto do Estrangeiro e permite a cumulatividade de direitos em 

relação aos tratados internacionais.30 Cabe evidenciar, porém, que os direitos previstos 

na nova lei, muito embora omitidos ou vetados pelo Estatuto do Estrangeiro, eram 

reconhecidos nacionalmente em decorrência da Constituição Federal de 1988, até 

mesmo independentemente da situação migratória.31 

A lei inova ao prever o repúdio às práticas de deportações sumárias, a não 

criminalização da imigração, a não discriminação em virtude dos meios de entrada em 

território nacional e a proibição do arbítrio na entrada.32 O visto temporário tem suas 

possibilidades de concessão ampliadas para tratamento de saúde, acolhida 

humanitária e reunião familiar.33 Observa-se também a atuação da Defensoria Pública 

da União nos casos de repatriação, deportação e expulsão para a prestação de 

assistência ao estrangeiro nos respectivos procedimentos administrativos.34 

A nova lei prevê a aplicação de tratados internacionais, como em matéria de 

residência e livre circulação, fazendo menção expressa aos acordos firmados no 

âmbito do Mercosul.35 

As inovações respondem à crescente mobilidade humana, mas não descuidam 

do aspecto econômico, como observa-se na flexibilização de concessão de visto aos 

imigrantes com ensino superior ou equivalente, por terem menor índice de 

desemprego e maior facilidade em encontrar empregos com renda superior à média36. 

                                                        
30 Sobre tratados internacionais e constituição, ver: DAL RI, Luciene. Costumes e Acordos internacionais versus 

Constituição. In: DAL RI, Luciene. Costumes e Acordos internacionais versus Constituição. In: SOARES Josemar; 
PADILHA Rafael; DAL RI Luciene (org.). Direito constitucional comparado e neoconstitucionalismo. Perugia: 
Università degli Studi di Perugia, 2016, v. 01, p. 132-155, v. 01, p. 132-155. 

31 Lei n. 13.455, artigo 4°, § 1°: “Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância ao 
disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no § 

4o deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte”.  

32 Lei n. 13.445, art. 45: Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no País por motivo de raça, religião, 
nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Evidencia-se que a prática de expulsão coletiva já 
era proibida pela Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 22.9). 

33 A acolhida humanitária abarca situações que vão além das situações de refúgio, previstas na Lei n. 9474/97. Lei 

n. 13.445/2017, art. 14, § 3o. Os vistos humanitários estão previstos nas resoluções do Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg), desde 2012. Sobre vistos humanitários, ver resoluções normativas do CNIg: 97/2012, 102/2013 
e 106/2013 (haitianos) e 17/2013 (sírios). 

34 Lei n. 13.445, art. 49, 51 e 58.  

35   Lei n. 13.445, artigos 3°, XI; 4°, §1°; 14, II; 23; 30, II, a), e  111. 

36 Philip Martin evidencia que a análise econômica das políticas de migração favorece a seleção de migrantes 
jovens e bem-educados que são mais propensos a encontrar empregos e ganhar salários superiores à média. 
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Dentre os princípios aplicáveis à migração, merece destaque: a universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; o repúdio e prevenção à 

xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; a não criminalização da 

imigração; diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas 

migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; a observância ao disposto 

em convenções, tratados e acordos internacionais; o repúdio à práticas de expulsão ou 

de deportação coletivas. O art. 4º garante, em condição de igualdade com os 

nacionais, direitos individuais e direitos sociais, além do direito à reunião familiar e à 

transferência de recursos.37 

O direito de reunião para fins pacíficos e o direito de associação, inclusive 

sindical, deve ser destacado por garantir aos imigrantes o direito à participação em 

protestos, partidos políticos e sindicatos, o que era vedado pelo Estatuto do 

estrangeiro. Merece destaque a disposição que os direitos e as garantias previstos na 

Lei serão exercidos, em observância à Constituição federal, independentemente da 

situação migratória.38 

 

 

                                                                                                                                                                   
MARTIN, Philip. Economic Aspects of Migration. In: BRETELL, Caroline B.; HOLLIFIELD, James F. (org.). Migration 
Theory. Talking Across Disciplines. 3. ed. New York: Routlegde, 2015, p. 108 e 110. 

37 O direito de residência poderá ser exercido independentemente da situação migratória, conforme artigo 37. 
Além disso, existe previsão expressa de reunião familiar no art. 4º, III. A lei estabelece que a reunião pode se dar 
com companheiro, sem distinção de gênero e orientação sexual e sem qualquer ressalva atinente à comprovação 
de dependência econômica, o que representa grande avanço se comparado à legislação atual. 

38  As hipóteses de expulsão também merecem comentários, uma vez que limitou a possibilidade desse tipo de 
punição, quando a pessoa tiver mais de 70 (setenta) anos, tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de 
idade e residido desde então no País. Além disso, quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua 
guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela ou tiver cônjuge ou 
companheiro residente no Brasil, sem distinção de gênero ou de orientação sexual, reconhecido judicial ou 
legalmente. O §4º, do art. 54, prevê, também, prazo determinado para os efeitos da pena administrativa de 
expulsão, que, anteriormente possuía caráter perpétuo. Assim, a determinação do prazo de vigência da medida 
de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão observará a proporcionalidade em relação ao prazo total da 
pena cominada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. No mesmo sentido, é a previsão de que “[...]O 
processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento 
da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de 
indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao 
nacional brasileiro”, beneficiando o estrangeiro com o direito à progressão de regime e à concessão de 
livramento condicional. CONJUR. Nova Lei de Migração traz avanços aos direitos humanos, mas pode ser 
aprimorada. 2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-16/fabiana-severo-lei-migracao-ainda-
aprimorada>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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3 DOS VETOS DA LEI DE MIGRAÇÃO 

Contudo, a Lei 13.445/17 não foi sancionada integralmente. Importantes 

pontos de abertura ao estrangeiro foram vetados pelo Presidente da República, num 

total de 18 trechos do texto. Na mensagem que apresenta a justificativa do veto, 

observa-se como fundamento a contrariedade ao interesse público e a 

inconstitucionalidade.39 Alguns vetos merecem destaque, como o que identifica o 

migrante: 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula 

a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas 

públicas para o emigrante.  

§ 1o  Para os fins desta Lei, considera-se:  

I – migrante: pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro 

país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e 

o apátrida;  

Muito embora o conceito seja inovador, pois ainda não estava presente na 

legislação nacional, ele foi vetado sob a justificativa de que “(...) estabelece conceito 

demasiadamente amplo de migrante, abrangendo inclusive o estrangeiro com 

residência em país fronteiriço, o que estende a todo e qualquer estrangeiro, qualquer 

que seja sua condição migratória, a igualdade com os nacionais, violando a 

Constituição em seu artigo 5o, que estabelece que aquela igualdade é limitada e tem 

como critério para sua efetividade a residência do estrangeiro no território nacional.” 

Note-se que a justificativa presidencial para o veto está em total desconformidade 

com o entendimento interpretativo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, 

desde 1957. 

 Ainda com relação ao direito de livre circulação garantido e aos direitos 

originários dos povos indígenas “em terras tradicionalmente ocupadas”, a presidência 

motiva o veto na “afronta os artigos 1o, I; 20, § 2o; e 231 da Constituição da República, 

que impõem a defesa do território nacional como elemento de soberania, pela via da 

                                                        
39  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil Subchefia para assuntos jurídicos. Mensagem nº 163, de 24 de maio 

de 2017. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Msg/VEP-163.htm>acesso 
em 31 jul. 2017. 
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atuação das instituições brasileiras nos pontos de fronteira, no controle da entrada e 

saída de índios e não índios e a competência da União de demarcar as terras 

tradicionalmente ocupadas, proteger e fazer respeitar os bens dos índios brasileiros”. 

A permissão ao imigrante de exercício de cargo, emprego e função pública 

também foi vetada.40 Na mensagem de veto, o Presidente afirma que “Os dispositivos 

possibilitariam o exercício do cargo, emprego ou função pública por estrangeiro não 

residente, em afronta à Constituição Federal e ao interesse nacional”. A matéria 

reservada à regulação de provimento de cargo público, é privativa do Presidente da 

República, a teor do artigo 61, § 1o, II, ‘c’, da Constituição Federal. E finaliza, afirmando 

que deixar a cargo do “edital de concurso a definição, concessão ou restrição de 

direitos” é “inadequado à sua função de apenas direcionar a fiel execução da lei para 

acesso a carreiras públicas”. Novamente verifica-se, a fundamentação dos vetos em 

conceitos de soberania e interesse nacional, bem como a intenção de proteger o 

trabalhador nacional, conceitos demasiadamente subjetivos e que facilmente 

desdobram-se em discriminação. 

A soberania e o interesse nacional também podem ser observados na rigidez e 

resistência à abertura política que fundamentam o veto ao dispositivo que facilitaria a 

naturalização do estrangeiro mercosulino, reduzindo o tempo necessário de 

residência.41 

O veto presidencial atinge até mesmo a reunião familiar e impede a extensão 

de visto ou de autorização de residência a “hipóteses de parentesco, dependência 

afetiva e fatores de sociabilidade” fora daqueles expressamente previstos na 

legislação, impedindo que criança ou adolescente “que esteja acompanhado de 

responsável legal residente no País”, requeira autorização de residência com base em 

                                                        
40 Lei n. 13.445/2017, artigo 4°, § 2° e 3° e alínea d, do inciso II, do artigo 30. 

41 Lei n. 13.445/2017, artigo 66, IV. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil Subchefia para assuntos jurídicos. 
Mensagem nº 163, de 24 de maio de 2017. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Msg/VEP-163.htm>acesso em 31 jul. 2017. “Ao não exigir o critério de reciprocidade no processo 
simplificado de naturalização, instituto cuja consequência é o direito político, de votar e ser votado, o dispositivo 
teria o condão de ampliar o exercício da cidadania brasileira, podendo fragilizar o processo eleitoral nacional e 
introduzir elementos com efeitos imprevisíveis sobre a democracia do País." 
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reunião familiar”.42 

Como razão dos vetos, o Presidente da República apresentou a justificativa de 

que os dispositivos “poderiam possibilitar a entrada de crianças sem visto, 

acompanhada de representantes por fatores de sociabilidade ou responsável legal 

residente e, com isso, facilitar ou permitir situações propícias ao sequestro 

internacional de menores”. Fica claro que a presidência não justificou especificamente 

o veto à reunião familiar de pessoas com outras hipóteses de parentesco, que não as 

previstas nos incisos, limitando assim, tal direito. 

 A presidência vetou também a anistia aos imigrantes que entraram no Brasil 

até 6 de julho de 2016 e que fizeram o pedido de residência até um ano após o início 

de vigência da lei, independentemente da situação migratória anterior.43 A motivação 

do veto está em conceder “anistia indiscriminada a todos os imigrantes 

independentemente de sua situação migratória ou de sua condição pessoal, 

esvaziando a discricionariedade do Estado para o acolhimento dos estrangeiros”. Para 

a presidência deve permanecer a possibilidade de que a autoridade brasileira 

selecione como será o acolhimento dos estrangeiros, enfatizando o caráter 

discricionário desse procedimento. 

 

4 CRÍTICAS À LEI DE MIGRAÇÃO 

 A análise da nova Lei de Migração denota que, muito embora ela possa ser 

considerada um avanço para a regulação e efetivação do status jurídico do estrangeiro 

no país, existem pontos dúbios que permitem insegurança jurídica e descaso para com 

o estrangeiro. Mesmo atendendo às diretrizes internacionais de Direitos Humanos e 

sendo baseada em princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o 

citado princípio é presente em uma única passagem, por meio da expressão “vida 

digna”, e em um contexto de políticas públicas para os brasileiros emigrantes e não 

                                                        
42 Lei n. 13.445/2017, artigo 37, § parágrafo único e artigo 40, IV. 

43 Lei n. 13.445/2017, artigo 118. Veto BRASIL. Presidência da República. Casa Civil Subchefia para assuntos 
jurídicos. Mensagem nº 163, de 24 de maio de 2017. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Msg/VEP-163.htm>acesso em 31 jul. 2017. 
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para os estrangeiros em solo brasileiro.44  

 Na nova lei, observa-se também e com certa facilidade a presença de 

dispositivos que dependem ou reenviam à regulamentação posterior, a ser realizada 

pelo Poder executivo federal.45  

Tal fato evidencia a discricionariedade, a possibilidade de enrijecimento e de 

burocratização do tratamento dado ao estrangeiro, bem como denota insegurança 

jurídica no que concerne a efetividade da lei. Regulamentos podem ser facilmente 

modificados e condicionados às variações das políticas nacionais abertas ou não ao 

imigrante e permitindo futuros abusos. Nesse sentido, não há previsão na lei do órgão 

competente específico para a regulamentação e nem prazo para a sua realização.46 

 A insegurança jurídica ocorre também por meio de omissões quanto a quais 

órgãos responderão pelas competências previstas. Na lei consta com frequência 

atribuições ao “órgão competente do Poder Executivo”, sem indicar qual em 

específico. A previsão do artigo 114 de que “Regulamento poderá estabelecer 

competência para órgãos do Poder Executivo disciplinarem aspectos específicos desta 

lei”, mantém a possibilidade de instabilidade de atribuição de competências e dificulta 

ao estrangeiro o acesso ao serviço público. A lei também não denota diretrizes claras 

para a colaboração entre os entes federativos, a participação da sociedade civil e de 

organismos internacionais, no que concerne ao tratamento dado ao imigrante. A 

discricionariedade que se abre, permite tratamentos distintos pelos órgãos 

competentes e a violação do princípio da igualdade, bem como torna ainda mais 

vulnerável a situação do imigrante. 47 

                                                        
44 Lei n. 13.445, de 2017, art. 77.  

45 Ver art. 4, XII; 5, IX; 9°, 13, V; 14, III e § 3°, 5° e 7°; 15; 22; 23, § único, 24, § 1°; 26; 27, § único; 30, III; 31; 33; 36; 
40, III e § único; 43; 49, §3°; 54, § 2°; 56; 57; 63; 66 § único; 71; 76; 103, § 2°; 105; 106; 108, III; 110; 114; 120 
caput, §1° e §2°. O art. 54, § 2° denota discricionariedade da autoridade administrativa na aplicação de expulsão, 
na duração de impedimento de reingresso e na suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão. Os artigos 
106, 108 e 110 remetem ao regulamento o procedimento de apuração, fixação e atualização de multas das 
infrações administrativas, permitindo maior penalização do estrangeiro. 

46 Parecer do CDHIC sobre a versão aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados responsáveis pela 
análise do Projeto que cria a nova Lei das migrações (PL2516/2015). Disponível em 
<http://cdhic.cut.org.br/noticias/parecer-do-cdhic-sobre-a-versao-aprovada-pela-comissao-especial-da-camara-
dos-de-e306/>. Acesso em 12 ago. 2017. 

47 Parecer do CDHIC sobre a versão aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados responsáveis pela 
análise do Projeto que cria a nova Lei das migrações (PL2516/2015). Disponível em 
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5 CRÍTICAS AO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO 

 A Lei de Migração é regulamentada pelo Decreto Executivo n. 9.199, de 20 de 

novembro de 2017. O decreto apresenta dispositivos que reforçam a tendência 

legislativa de discricionariedade e burocracia do Poder executivo.  A discricionariedade 

é bem observada no uso de conceitos vagos ou demasiadamente amplos que podem 

ser usados contra o estrangeiro, como na denegação de visto ou residência pela 

prática de “ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na Constituição”.48 

A previsão de posterior regulamentação de tipos de vistos temporários e em 

particular o para acolhida humanitária, por meio de ato conjunto de diferentes 

ministérios, prejudica a aplicação da previsão legal. O adiamento da regulamentação, 

bem como a organização de agenda e o acordo entre especialistas de diferentes 

ministérios denota não apenas a discricionariedade do Poder executivo como seu 

desinteresse em atendimento às demandas migratórias.49 

A solicitação de autorização de residência prévia à emissão de visto temporário 

de pesquisa, trabalho, investimento e cargo de gerencia, para atividades artísticas e 

desportivas denota a burocratização da entrada de estrangeiros que contribuem de 

forma direta e objetiva para o crescimento científico, econômico e cultural do Brasil.50 

 O maior ponto crítico da lei está no artigo 211 que prevê a possibilidade de 

pedido de prisão cautelar do estrangeiro que não tenha autorização de ingresso no 

país. Tal artigo do decreto viola diretamente o artigo 123 da Lei de Migração, que 

prevê a impossibilidade de privação de liberdade por razões migratórias. 

 A violação da lei pelo decreto denota subversão da ordem hierárquica 

                                                                                                                                                                   
<http://cdhic.cut.org.br/noticias/parecer-do-cdhic-sobre-a-versao-aprovada-pela-comissao-especial-da-camara-
dos-de-e306/>. Acesso em 12 ago. 2017. 

48  Decreto n. 9.199, artigos 28, V; 171, IX e 207. 

49  Sobre o assunto ver artigo produzido por André de Carvalho Ramos, Aurelio Rios, Clèmerson Clève, Deisy 
Ventura, João Guilherme Granja, José Luis Bolzan de Morais, Paulo Abrão Pires Jr., Pedro B. de Abreu Dallari, 
Rossana Rocha Reis, Tarciso Dal Maso Jardim e Vanessa Berner, todos membros da Comissão de Especialistas 
constituída pelo Ministério da Justiça que teve a finalidade de elaborar uma proposta de Anteprojeto de Lei de 
Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil (2013-2014). OPINIÃO Regulamento da nova Lei de 
Migração é contra legem e praeter legem. Disponível em  https://www.conjur.com.br/2017-nov-23/opiniao-
regulamento-lei-migracao-praetem-legem. Acesso em 20/05/2018. 

50 Ver Decreto 9.199/2017, artigos 34, §6°; 38, §9°; 42, §3° e §4°; 43, §3° e §4°; 46, § 5°.    
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constitucional, na qual cabe à lei a possibilidade de inovação do ordenamento jurídico, 

dentro dos limites constitucionais e ao decreto executivo cabe a regulamentação da lei 

para a sua fiel execução.51 O abuso regulamentar do Presidente da República implica 

em inconstitucionalidade e desdobra-se no jogo de freios e de contrapesos 

constitucionais e permitiria a atuação do Congresso Nacional, sustando o ato 

normativo do Poder executivo que exorbite do seu poder regulamentar, bem como a 

possibilidade de controle de constitucionalidade pelo Poder judiciário.52 

 As discricionariedades apresentadas pela Lei de Migração, bem como as 

incoerências previstas no Decreto 9.199/2017, dificultam objetivamente acesso e a 

efetividade de direitos do estrangeiro, prejudicando a humanização da política 

migratória brasileira, bem como a harmonia do sistema constitucional.  

 Como possível atenuador das deficiências de ordem normativa, tem-se a 

atuação do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) que desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, vem atenuando as discrepâncias da política migratória 

nacional. 

 

6 CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

O CNIg – Conselho Nacional de Imigração - foi criado pelo Estatuto do 

Estrangeiro e é composto por representantes dos ministérios mais envolvidos com o 

tema imigração. No exercício de suas atribuições, o CNIg edita Resoluções 

administrativas que estabelecem critérios para a admissão de estrangeiros no Brasil, 

consubstanciando no conjunto dessas resoluções a concretização da política nacional 

de migrações.53 Dessa forma, dentre outras competências, cabe ao citado conselho 

                                                        
51 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, artigo 84, IV. 

52 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, artigos 49, V e 102, I, a. 

53 O órgão possui estrutura colegiada, conforme estabelece o art. 2º do Decreto 840, de 1993, presidido por 
representante do Ministério do Trabalho e do Emprego, e composto por representantes dos Ministérios da 
Justiça; das Relações Exteriores; da Agricultura e Abastecimento; da Ciência e da Tecnologia; do 
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior; da Saúde; da Educação. Lei 10.683/2003 - Art. 29. Integram a 
estrutura básica: XXI - do Ministério do Trabalho, o Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional de 
Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, o Conselho Nacional de Economia Solidária e até três Secretarias. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.683.htm>. Acesso em: 19 nov. 2016. LOPES, Cristiane 
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“estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-de-obra 

especializada aos vários setores da economia nacional e captar recursos para setores 

específicos”, bem como “dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz 

respeito a imigrantes”.54 

 Nas competências do CNIg, em nenhum momento o legislador preocupou-se 

em colocar a tutela de direitos do estrangeiro, mas principalmente em realizar a 

política de imigração selecionando mão de obra especializada. O decreto apenas segue 

a concepção do parágrafo único, do art. 16, do Estatuto do Estrangeiro que define que 

a imigração deve visar a política nacional de desenvolvimento e objetivar mão-de-obra 

especializada, aumento da produtividade, assimilação de tecnologia e captação de 

recursos.  

 No entanto, a atuação do CNIg merece destaque, uma vez que sua atividade 

regulamentar vem atualizando as regras em matéria de migração e atenuando lacunas, 

impropriedades e incompatibilidades da legislação diante da Constituição Federal.55 

 O visto humanitário, por exemplo, faz parte da política de adequação do CNIg, 

não encontrava previsão no Estatuto do Estrangeiro, e tampouco enquadra-se nos 

pedidos de refúgio. Ele foi regulamentado pela Resolução Normativa 97/2012 e 

permitiu o acolhimento de haitianos e sírios, ganhando posteriormente espaço dentro 

da Lei de migração. 

As preocupações com o quadro legislativo de migração nacional permitem 

esperar, portanto, pela atuação do Conselho Nacional de Imigração, para que dentro 

                                                                                                                                                                   
Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de direitos humanos. 
Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009.  p. 563. 

54 Tem suas atribuições definidas pelo art. 1º do citado Decreto, sendo as de maior relevância: I - formular a 
política de imigração; II - coordenar e orientar as atividades de imigração; III - efetuar o levantamento periódico 
das necessidades de mão-de-obra estrangeira qualificada, para admissão em caráter permanente ou temporário; 
IV - definir as regiões de que trata o art. 18 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, e elaborar os respectivos 
planos de imigração; V - promover ou fornecer estudos de problemas relativos à imigração; VI - estabelecer 
normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-de-obra especializada aos vários setores da 
economia nacional e captar recursos para setores específicos; VII dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, 
no que diz respeito a imigrantes; VIII opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, quando proposta 
por qualquer órgão do Poder Executivo; IX - elaborar seu regimento interno, que deverá ser submetido à 
aprovação do Ministro de Estado do Trabalho. [...]. 

55  LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito de imigração. O estatuto do estrangeiro em uma perspectiva de 
direitos humanos. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009.  p. 563. 
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dos parâmetros constitucionais e em conformidade com a tendência de organismos 

internacionais, promova uma política migratória humanizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise das normas que servem de parâmetro à atual política de migração 

brasileira permitiu observar a paulatina humanização e aderência das normas internas 

aos tratados e convenções do direito internacional. A tradição interpretativa 

constitucional brasileira e em especial a Constituição Federal de 1988 denota essa 

humanização e abertura ao estrangeiro, por meio de uma ampla gama de direitos 

individuais e sociais, respeitando os princípios de dignidade da pessoa humana e de 

igualdade, estendendo direitos também ao estrangeiro irregular. 

 Com o aumento do contingente de estrangeiros no país, uma lei restritiva e a 

forte tendência internacional, buscou-se modernizar a política migratória brasileira, 

avançando no debate concernente às migrações e aprimorando suas normas para a 

tutela de direitos humanos. O CNIg então paulatinamente adequou a aplicação das 

previsões do Estatuto do estrangeiro à nova ordem constitucional, tal fato não evitou, 

porém, a necessidade de nova legislação migratória, baseada na humanização das 

políticas públicas, evidenciando direitos constitucionais e permitindo a sua efetivação. 

A preparação da Lei de Migração foi pautada na consonância com as normas 

constitucionais, as diretrizes de proteção internacional de direitos humanos e de 

direitos dos migrantes. A análise da nova lei denota, porém, que muito embora ela 

possa ser considerada um avanço para a regulação e efetivação migratória, existem 

pontos dúbios e discricionariedades que permitem insegurança jurídica e descaso para 

com o estrangeiro. 

 A insegurança jurídica é ainda ampliada pelo prejuízo trazido nos vetos 

presidenciais, bem como nas incoerências do decreto executivo que regulamenta a lei, 

evidenciando a dificuldade de efetivação de direitos do estrangeiro e de humanização 

da política migratória brasileira, bem como de harmonia com as normas 

constitucionais. 
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 Restou evidente, portanto, que os dispositivos da nova legislação, os vetos da 

presidência e as previsões do decreto executivo ainda demonstram preocupação com 

a soberania nacional e a tendência à discricionariedade, permanecendo a necessidade 

de que o Brasil assuma uma regulação migratória mais voltada a estabelecer regras 

claras e determinadas, do que incoerentes e discricionárias 
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OS (DES)CAMINHOS DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 

DIREITOS DOS TRABALHADORES MIGRANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

Luciene Dal Ri1 

 

 O número de pessoas vivendo fora de seu país de origem vem crescendo 

anualmente e chegou a 258 milhões, no ano de 2017. O aumento dos fluxos 

migratórios internacionais tem desencadeado políticas estatais bastante restritivas que 

fomentam a situação irregular de imigrantes e aumentam os riscos de exploração e de 

abuso. A situação se agrava com a estimativa de que 74% dos migrantes internacionais 

sejam trabalhadores, fato que vem mantendo a preocupação de organizações como as 

Nações Unidas. 

 O trabalho das Nações Unidas para a proteção do imigrante é visível 

principalmente em cinco instrumentos jurídicos internacionais: 'Convenção relativa ao 

estatuto dos refugiados' (1951), 'Protocolo sobre o status dos refugiados' (1967), 

'Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os imigrantes 

trabalhadores e suas famílias' (1990), 'Protocolo adicional à convenção das Nações 

Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e 

punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças' (2000), e 'Protocolo 

adicional à convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, 

relativo ao combate ao tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea' (2000).  

 A dificuldade na efetivação de direitos ao imigrante no mundo reflete-se na 

baixa adesão dos Estados aos cinco citados instrumentos internacionais. Segundo o 

International Migration Report 2017, apenas 37, dos 193 Estados-membros das Nações 

Unidas, tinham ratificado os cinco instrumentos internacionais, enquanto 13 Estados-

                                                        
1  Doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma - La Sapienza. Professora do curso de graduação em 

Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Professora no curso de graduação em Direito e no de 
Relações Internacionais, no programa de Mestrado e de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale 
do Itajaí, UNIVALI, Itajaí, SC. E-mail: luciene.dalri@univali.br. O presente artigo se insere nas atividades de 
pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica, Univali, que tem como área de 
concentração Fundamentos do Direito Positivo, em específico na linha de pesquisa em Constitucionalismo e 
Produção do Direito e no grupo de pesquisa em Estado, Constitucionalismo e Produção de Direito. 
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membros não tinham ratificado nenhum. 

 Dos citados instrumentos, o único que ainda não foi ratificado e incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro é a 'Convenção internacional sobre os direitos dos 

trabalhadores migrantes e suas famílias'. Como evidenciado, a citada convenção é um 

dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção ao imigrante 

trabalhador. A demora na ratificação da citada 'convenção' e as suas possíveis formas 

de recepção são o objeto deste capítulo. 

 A demora para a ratificação seria fruto do tempo médio no processo de 

recepção de tratados internacionais sobre direitos humanos pelo Brasil ou fruto do 

desinteresse dos poderes executivo e legislativo?  

 Questiona-se também se a demora e o possível desinteresse dos poderes 

políticos na recepção da 'convenção' pode ser fruto da dissonância com o 

ordenamento jurídico brasileiro. Buscando responder essas questões, coube avaliar o 

processo de ratificação da 'convenção' e confrontar o seu conteúdo com a Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988 e com a Lei de migração. 

 A demora apresentada pelo Poder executivo e pelo Poder legislativo brasileiro 

no que concerne à ratificação da convenção, de 1990, fomenta também o 

questionamento sobre outra possível forma de vincular o Brasil ao citado instrumento 

internacional. Questiona-se então sobre a possível vinculação do país por meio da 

aplicação de costume em direito internacional e os desdobramentos dessa possível 

aplicação dentro do ordenamento jurídico pátrio. 

 

1 A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DOS TRABALHADORES 

MIGRANTES E SUAS FAMÍLIAS 

Sendo um dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção dos 

direitos humanos, e particularmente dos direitos do imigrante trabalhador, a 

'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e suas 

famílias', trata de direitos individuais e sociais e de “condições saudáveis, equitativas, 
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dignas e legais em matéria de migração internacional, de trabalhadores”, 

documentados e não documentados e dos membros de suas famílias.2 A convenção 

busca garantir direitos iguais entre os trabalhadores nacionais e aqueles estrangeiros, 

documentados ou não, assegurando direitos também aos seus dependentes que 

estejam em situação migratória. 

 Muito embora a convenção tenha sido adotada de forma consensual na 

reunião da assembleia geral da Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro 

de 1990, pela Resolução 45/158, sua entrada em vigor ocorreu apenas em 3 de julho 

de 2003, treze anos após sua adoção, quando do depósito do vigésimo instrumento de 

ratificação.3 

 Todo o reconhecimento dado pelas Nações Unidas torna-se questionável ao se 

considerar que a convenção não se aplica a alguns tipos de trabalhadores, conforme 

previsto em seu artigo 3°, dentre eles chama a atenção os casos de maior 

vulnerabilidade como os refugiados e expatriados; os estudantes e estagiários; os 

marinheiros e aos trabalhadores de estruturas marítimas.4 Mesmo com convenções 

específicas para os diferentes tipos de trabalhadores, a exclusão denota a 

desigualdade de tratamento, que pouco condiz com a concepção de direitos humanos. 

 

                                                        
2  Ver título da parte VI da Convenção. Disponível em: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en, acesso em 
14/05/2018. 

3  “Dos dez instrumentos da ONU de apoio aos direitos humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias foi a que mais demorou a entrar em vigor – 23 anos – e a que possui a 
mais lenta taxa de ratificações por Estados-membros da ONU – nenhuma dos países desenvolvidas, principais 
destinos de imigrantes, assinaram o tratado”. Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitos-dos-migrantes-
comite-da-onu-pede-que-paises-ratifiquem-tratado-global/. Acesso em 11/05/2018. 

4  Conforme artigo 88 da Convenção, o Estado que aderir ao citado instrumento não pode excluir da sua aplicação 
uma categoria qualquer de trabalhadores migrantes Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores 
Migrantes e Suas Famílias, 1990: “Artigo 3. Esta Convenção não se aplica: a) Às pessoas enviadas ou empregadas 
por organizações e organismos internacionais, nem às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado fora do 
seu território para desempenharem funções oficiais, cuja admissão e condições são regulados pela lei 
internacional geral ou por acordos ou convenções internacionais específicos; b) Às pessoas enviadas ou 
empregadas por um Estado ou por conta desse Estado fora do seu território que participam em programas de 
desenvolvimento e em outros programas de cooperação, cuja admissão e estatuto são regulados por acordo 
celebrado com o Estado de emprego e que, nos termos deste acordo, não são consideradas trabalhadores 
migrantes; c) Às pessoas que se instalam num Estado diferente do seu Estado de origem na função de 
investidores; d) Aos refugiados e expatriados, salvo disposição em contrário da legislação nacional relevante do 
Estado Parte interessado ou de instrumentos internacionais vigentes para esse Estado; e) Aos estudantes e 
estagiários; f) Aos marinheiros e aos trabalhadores de estruturas marítimas que não tenham sido autorizados a 
residir ou a exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego”. 
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A convenção também permite a “relativização” do direito do trabalhador 

imigrante e dos membros de sua família, por meio de restrições previstas em lei e 

necessárias para “a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou moral pública, ou 

os direitos e liberdade de outros”, como a possível expulsão desprovida de 

fundamentos. Por outro lado, são reconhecidos os direitos e liberdades fruto de 

legislação interna ou de tratados bi ou multilaterais que sejam mais benéficos.5 

Atualmente, apenas 51 Estados ratificaram a citada convenção, sendo todos 

países em via de desenvolvimento e tendencialmente países de emigração. Os grandes 

países de destino de imigrantes, como Estados Unidos, Canadá e Alemanha não 

ratificaram o instrumento. No âmbito do Mercosul, o Brasil é o único país que ainda 

não ratificou a Convenção.6 

O Brasil recepcionou, porém, duas importantes convenções da Organização 

Internacional do Trabalho quanto ao estrangeiro/imigrante trabalhador, sendo elas:  

- a n. 19, 'Convenção concernente a igualdade de tratamento dos 

trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de indenização por 

acidentes no trabalho', incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro 

via decreto executivo nº 41.721, de 1957.7 

- a n. 97, 'Convenção sobre trabalhadores migrantes', de 1949, 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro via decreto executivo n° 

58.819, de 1966.8 

                                                        
5  Sobre acesso à informação e atendimento consular ver também Convenção de Viena sobre Relações Consulares, 

de 1963, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 1967. Sobre acesso à informação e atendimento 
consular, bem  como sobre direitos do imigrante trabalhador não documentado, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos segue a mesma linha da Convenção por meio respectivamente das Opiniões Consultiva 
16/1999 e 18/2003. 

6 Ver quadro informativo disponível em: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en. Consultado em 
11/05/2018. 

7  A Convenção da OIT n. 19 foi adotada pela conferência em sua sétima sessão, Genebra, 5 de junho de 1925 – 
(com as modificações da convenção de revisão dos artigos finais de 1946). A eficácia da Convenção é baseada em 
reciprocidade e não limita seu texto aos trabalhadores regulares, dando margem de aplicabilidade do 
instrumento internacional aos trabalhadores em situação irregular e aos trabalhadores fronteiriços.  

8  A Convenção 97 da OIT, aprovada em 1939 e revista em 1949, prevê tratamento não menos favorável ao 
trabalhador imigrante regular em relação àquele nacional, “sem discriminação de nacionalidade, de raça, de 
religião ou de sexo, aos imigrantes que se encontrem legalmente nos limites do seu território”. Convenção 97, 
OIT, art. 6°. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvOITTrabMig.html. Acesso em 
16/05/2018. 
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 Em 1989, o Brasil rejeitou a Convenção n. 143 da OIT, sobre imigrações em 

condições abusivas e promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento aos 

trabalhadores migrantes (de 1975)9 e como anteriormente evidenciado, tem tardado 

em décadas na ratificação e incorporação da 'Convenção internacional sobre os 

direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias' (de 1990).10 

 

2 OS (DES)CAMINHOS DA CONVENÇÃO ENTRE O EXECUTIVO O LEGISLATIVO 

 O Brasil foi representado na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas 

que resultou na Resolução 45/158, com a anuência à 'Convenção internacional sobre 

os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias', mas não a assinou. Muito 

embora a ratificação da citada convenção estivesse prevista como meta do primeiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto Executivo n° 1.904, de 13 de maio 

de 1996)11 e tenha sido recomendada a sua adesão pelo Conselho Nacional de 

Imigração ao Ministério das Relações Exteriores, em 03/12/200812, o Presidente da 

República nunca a assinou. A mensagem presidencial com pedido de aprovação do 

instrumento ao Congresso Nacional ocorreu apenas em 13 de dezembro de 2010 (MSC 

696/2010), ou seja, vinte anos após sua adoção e sete anos após sua entrada em vigor, 

em âmbito internacional.13 

                                                        
9  Decreto Legislativo nº 86, de 1989: “Aprova os textos das Convenções nºs 135 e 161 e rejeita a de nº 143, da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT”. Os motivos da rejeição são basicamente ligados aos contrastes 
com o Estatuto do Estrangeiro e estão evidenciados no relatório: “Migração Laboral no Brasil: Políticas, Leis e 
Boas Práticas (2007 a 2016). Organização Internacional do Trabalho, Escritório da OIT no Brasil. Brasilia: OIT, 
2016, p. 32 ss. Disponível no site: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
brasilia/documents/publication/wcms_547266.pdf. Acesso em 08/06/2018. 

10 A OIT também apresenta duas Recomendações sobre trabalhadores imigrantes: a n. 86, 1949, e a n. 151 , de 
1975. 

11 Ações internacionais para proteção e promoção dos Direitos Humanos, ação 198, p. 256: “198. Ratificar a 
Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada pela ONU em 
1990”. Disponível em: http://www.mdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-
de-direitos-humanos-pndh-3 

12 A Resolução Recomendada CNIg nº 10 de 03/12/2008 evidencia a posições do Ministério do Trabalho e Emprego 
e do Ministério da Justiça como favorável à assinatura pelo Governo Brasileiro da Convenção Internacional para a 
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias e recomenda a 
promoção da adesão do Brasil à citada convenção. Disponível em 
http://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-10-2008_109033.html. Acesso em 15/05/2016. 

13 Sobre o tema ver Nota Técnica 'Tramitação da convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os 
trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias nos poderes executivo e legislativo (Mensagem 696, de 
2010, do Poder Executivo)', de Maria Ester Camino e Vicente Marcos Fontanive. Disponível em:  
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-
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No processo de recepção da convenção, o Poder Executivo optou, portanto, em 

obter diretamente o aval do Congresso Nacional para a ratificação, adotando praxe 

diferenciada em relação aos atos internacionais.14 

A mensagem do Presidente da República foi acompanhada pela exposição de 

motivos do Ministro das Relações Exteriores que apontou a necessária apresentação 

de reserva, por parte do Congresso Nacional, ao artigo 18, 3º, alínea g; e ao artigo 22, 

3º da convenção; e recomendou o trâmite legislativo por meio do rito do artigo 5°, § 

3°, da Constituição Federal de 1988, por se tratar de convenção sobre direitos 

humanos. Evidencia-se que o citado rito constitucional implica em dar à convenção 

valor normativo equivalente à emenda constitucional.  

Observa-se que a MSC 696/2010 ainda aguarda a “Constituição de Comissão 

Temporária” pela mesa diretiva da Câmara dos Deputados, sinalizando que a demora 

do Poder Executivo encontra prolongamento no Poder Legislativo.15 

Considerando tratar-se de convenção internacional sobre direitos humanos e o 

prolongamento de décadas para a sua incorporação, fez-se consulta aos processos 

legislativos dos demais instrumentos do mesmo tipo, adotados pelas Nações Unidas e 

que tenham sido incorporados pelo Brasil. Por meio da consulta, buscou-se entender 

qual a média de duração dos processos legislativos dos demais instrumentos 

internacionais. 

                                                                                                                                                                   
conle/tema3/2014_11685.pdf. 

14 A incorporação de atos internacionais pelo Brasil ocorre, via de regra, com a assinatura dos atos internacionais 
pelo representante brasileiro, cabendo ao Poder Executivo o envio do ato ao Congresso, que por meio de Decreto 
Legislativo dará o seu aval. O Poder Executivo providencia então o depósito do instrumento de ratificação no local 
convencionado no ato internacional, e logo depois emite decreto executivo, promulga e publica o texto em 
âmbito interno. Apenas 39 países assinaram a Convenção, sendo que 51 países a ratificaram. Ver site: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en.  A Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados (promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 2009) prevê no seu artigo 11 que o 
“consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca dos 
instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros 
meios, se assim acordado”. Sobre o tema ver: Nota Técnica 'Tramitação da convenção internacional sobre a 
proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias nos poderes 
executivo e legislativo (Mensagem 696, de 2010, do Poder Executivo)', de Maria Ester Camino e Vicente Marcos 
Fontanive. Disponível em  http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-
tecnicas/areas-da-conle/tema3/2014_11685.pdf. 

15 As movimentações ocorridas na Câmara dos Deputados desde então não alteram a atual situação da MSC 
696/2010 de “Aguardando Constituição de Comissão Temporária pela Mesa”. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=489652. Consulta em 11/05/2018. 
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Observou-se na consulta que mesmo com a flagrante disparidade de duração 

no processo de incorporação dos tratados sobre direitos humanos, adotados pela 

ONU, a média de tempo entre a assinatura ou adesão e a ratificação é de 

aproximadamente 7 anos e 9 meses; e posteriormente observa-se a demora de cerca 

de 2 anos e 8 meses para a incorporação. O mesmo tipo de tratado que tenha sido 

assinado e ratificado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tem tempo 

médio entre a assinatura e a ratificação de aproximadamente 4 anos e 11 meses e 

posteriormente demora cerca de 1 ano para a incorporação. 16  

Com a Emenda Constitucional n. 45/2004, que introduziu o §3°, no artigo 5°, da 

Constituição Federal, o tempo médio de ratificação, de tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos, poderia ficar ainda mais longo, devido à maior 

complexidade do rito legislativo.17 Observa-se, porém, que os dois instrumentos 

internacionais sobre direitos humanos, promovidos pela ONU e assinados após a 

Emenda Constitucional 45, tiveram trâmites relativamente rápidos: 

- a 'Convenção internacional para a proteção de todas as pessoas contra 

o desaparecimento forçado', assinada em 06 de fevereiro de 2007, 

mesmo tratando sobre Direitos Humanos não foi submetida ao rito da 

Emenda Constitucional 45/2004 e foi ratificada em aproximadamente 3 

anos e 10 meses após a assinatura. O Decreto Executivo de 

incorporação foi promulgado, porém, 5 anos e seis meses após a 

ratificação; 18 

 - a 'Convenção sobre direitos das pessoas com deficiências' foi assinada 

                                                        
16 O cálculo considera o tempo de ratificação dos principais instrumentos internacionais sobre direitos humanos, 

conforme informações disponibilizadas no site: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en. Acessado em 
25/05/2018. 

17 A emenda constitucional n. 45/2004 altera o artigo 5º da constituição federal de 1988, incluindo o parágrafo 
terceiro que trata do processo de recepção de tratados internacionais específicos sobre direitos humanos. CRFB, 
1988, art. 5°, “§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”. 

18 A citada convenção foi enviada pelo Presidência da República ao Congresso Nacional em 04 de junho de 2009 
(MSC 400/2009) e foi aprovada em 1º de setembro de 2010 (DL 661/2010), sendo ratificada em 29 de novembro 
do mesmo ano. O Decreto executivo de incorporação foi promulgado em 11 de maio de 2016 (DE 8.767), mas 
como processo legislativo adotado não seguiu o artigo, 5°, § 3°, a convenção foi recepcionada no ordenamento 
jurídico interno com valor de norma supralegal. 
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em 30 de março de 2007, foi submetida ao rito da Emenda 

Constitucional 45/2004 e foi ratificada em cerca de 1 ano e 3 meses 

após a assinatura, sendo incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro 

1 ano e dois meses mais tarde.19 

Evidencia-se também que dentre os tratados compilados pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas, em tema de direitos humanos, os que o Brasil mais 

tardou a ratificar e incorporar foram o 'Pacto internacional sobre direitos civis e 

políticos' (1966) e o 'Pacto internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais' 

(1966). Os dois pactos tramitaram em um único processo legislativo e tardaram cerca 

de 25 anos para serem ratificados. Os decretos executivos que permitiram a 

incorporação ao ordenamento jurídico pátrio foram promulgados 5 meses e 12 dias 

após as ratificações.20 

Dentre os instrumentos internacionais ratificados, mas não incorporados 

encontram-se o ‘Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos’ (1966) e o 'Segundo protocolo adicional ao pacto internacional sobre os 

direitos civis e políticos com vista à abolição da pena de morte' (1989). Os dois 

protocolos tramitaram em um único processo legislativo e foram ratificados quase 20 

depois da adesão brasileira. A promulgação dos decretos executivos não ocorreu até a 

data de publicação do presente livro.21 

Os quatro instrumentos foram fruto de anuência em Assembleia Geral das 

                                                        
19 A citada convenção enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional em 26 de setembro de 2007 

(MSC 711/2007), e aprovada, por meio do Decreto Legislativo no 186, em 9 de julho de 2008, conforme o 
procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição (rito que a confere à norma o status equivalente à emenda 
constitucional) e ratificada em 01 de agosto de 2008. O Decreto executivo de incorporação foi emitido em 25 de 
agosto de 2009. 

20 A adesão aos citados ‘pactos’ é fruto de anuência em Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 e 19 de 
dezembro de 1966. O Poder Executivo enviou os dois pactos em conjunto ao Poder Legislativo, em 03 de março 
de 1985 (MSG 620/1985). Os ‘pactos’ foram aprovados pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 
n° 226, em 12 de dezembro de 1991, ratificados em 24 de janeiro de 1992 e incorporados ao ordenamento 
jurídico nacional por meio do Decretos Executivos n. 591 e 592, de 06 de julho de 1992. 

21
 O Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi adotado pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966. O Segundo protocolo foi adotado pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em15 de dezembro de 1989, por meio da Resolução 44/128. O Poder Executivo enviou os dois 
protocolos em conjunto ao Poder Legislativo, em 27 de dezembro de 2005 (MSC 924/2005). Os protocolos foram 
aprovados em processo legislativo único, por meio do Decreto Legislativo n. 311, em 16 de junho de 2009 e 
ratificados em 25 de setembro do mesmo ano. Não houve a promulgação dos Decretos Executivos de incorporação 
ao ordenamento jurídico pátrio. 
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Nações Unidas, três deles tem como possível explicação na demora de ratificação, o 

desinteresse e resistência governamental, durante o período de regime militar 

brasileira.22 

Os dados expostos permitem descartar a possibilidade da Convenção sobre 

direitos do imigrante ser ratificada e incorporada no tempo médio dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos, após a Constituição de 1988 e a Emenda 

Constitucional 45/2004, e reforçar o possível ‘desinteresse’ dos Poderes Executivo e 

Legislativo com o tema. 

 A falta de ratificação da convenção pelo Brasil dificulta a sua possibilidade de 

incorporação, mesmo seguindo a doutrina de Flávia Piovesan23, de interpretação do § 

2º, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, de forma concomitante com os artigos 

1º, inciso III e IV; art. 3º, incisos III e IV; e art. 4º, incisos II e IX da Constituição Federal. 

 

3 A DISSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Considerando a demora para a ratificação da 'Convenção internacional sobre 

proteção de todos os trabalhadores e membros de suas famílias' como fruto do 

‘desinteresse' dos Poderes Executivo e Legislativo, questiona-se se tal comportamento   

pode ser fruto da dissonância entre o conteúdo da 'convenção' e o ordenamento 

jurídico brasileiro. Dessa forma, a disparidade de conteúdo poderia trazer a 

sobreposição dos dispositivos convencionais e a necessária adequação brasileira. 

Mesmo considerando a afirmação de Francisco Carrion Mena24, de que a 

Convenção sobre os direitos dos trabalhadores não cria novos direitos, mas 

                                                        
22 Na mesma linha segue a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da 

Costa Rica, fruto de anuência brasileira em 1969, enviada pelo Poder executivo ao Poder Legislativo em 1985, por 
meio da MSC 621/1985 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 

23 PIOVESAN, Flávia. Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos 
Humanos. In: Superior Tribunal de Justiça; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. (Org.). A Proteção 
Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. Brasília, 2000, v, p. 87-104. Ver também PIOVESAN, Flávia. Direitos 
humanos e o direito constitucional internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 82 ss. Art. 5°, § 2º. Os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

24  Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitos-dos-migrantes-comite-da-onu-pede-que-paises-
ratifiquem-tratado-global/. Acessado em 20/05/2018. 
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providencia padrões globais de proteção aos imigrantes, observa-se na exposição de 

motivos do Ministro de estado das relações exteriores, que acompanha a mensagem 

do Presidente da República (MSC 696/2010), a necessária apresentação de reserva em 

dois dispositivos da 'convenção': o artigo 18, 3º, alínea g; e ao artigo 22, 3º. 

O artigo 18, § 3º, alínea g, afirma que "o trabalhador migrante ou membro da sua 

família acusado de ter infringido a lei penal tem, no mínimo, direito a não ser obrigado 

a testemunhar ou a confessar-se culpado". Embora o ordenamento jurídico brasileiro 

garanta o direito de não se incriminar, entende-se que qualquer pessoa tem o dever 

de servir como testemunha quando chamada em juízo. O item 3 do artigo 22, que trata 

da expulsão do trabalhador migrante, admite que a decisão sobre a expulsão seja, em 

circunstâncias excepcionais, desprovida de fundamento. Sobre esse dispositivo, 

recordo a situação vexatória a que foram submetidos os brasileiros impedidos de 

entrar em alguns países da Europa, para se constatar os danos que lhes seriam 

causados no caso de uma expulsão imotivada. No Brasil, a expulsão do estrangeiro, 

embora seja ato de império, submete-se a condicionantes estabelecidas na Lei n.º 

6.815, de 1980, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. O Brasil tem defendido que 

tal postura seja adotada por toda a comunidade internacional, com vistas a proteger 

os migrantes contra arbitrariedades cometidas por autoridades responsáveis pelo 

controle migratório.25 

 O direito de não testemunhar seria uma inovação que criaria distinção entre o 

nacional e o estrangeiro, denotando situação menos benéfica ao cidadão brasileiro e 

desdobrando-se em possível obstrução da justiça e violação de regra constitucional de 

igualdade de tratamento. Em situação completamente oposta, o artigo 22, 3 da 

convenção permite a expulsão sem fundamentação em circunstâncias excepcionais, 

algo vetado pela legislação brasileira, por se tratar de ato administrativo fruto de 

processo específico, com direito de ampla defesa e contraditório e pedido de 

reconsideração da decisão.26 

A dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro, embora pontual, é 

importante, por implicar em situação de desigualdade, sendo menos benéfica ao 

nacional em um dispositivo e menos benéfica ao estrangeiro em outro. A ratificação da 

convenção sem a apresentação de reserva, nos dois pontos elencados acima, poderia 

                                                        
25  Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=26924095012DF4239C85C95B3025
8480.proposicoesWebExterno1?codteor=917816&filename=MSC+696/2010er 

26  Ver lei 13.445/2017, art. 54-60 e lei 9784/1999. 
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criar não apenas um impasse na aplicação da norma, como a responsabilidade 

internacional em caso de seu não cumprimento, conforme artigo 27 da Convenção de 

Viena de 1969, sobre direito dos tratados. 

Quanto aos demais dispositivos, a convenção reforça padrões globais de 

proteção ao imigrante trabalhador e suas famílias, trazendo como inovação 

principalmente dispositivos voltados à representatividade do imigrante (art. 42,1) e 

à consideração dos problemas decorrentes da privação de liberdade do estrangeiro 

trabalhador aos membros de sua família, em particular os cônjuges e filhos menores 

(art. 17, 6). 

A não incorporação da 'convenção' não impede a recepção de seus dispositivos, 

por meio da influência sobre a legislação interna. De fato, a análise dos textos 

normativos denota que existe uma certa influência da 'Convenção Internacional sobre 

os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias' na preparação do projeto da 

nova Lei de migração, como a forma de exposição da definição de conceitos no início 

dos textos normativos e a clara previsão de direitos aos estrangeiros não 

documentados. 

 Evidencia-se, porém, que os direitos individuais e os sociais afirmados ao 

estrangeiro na Lei de Migração são muito mais fruto das previsões e interpretações 

constitucionais, do que da citada 'convenção', posterior em dois anos à Constituição 

Federal de 1988. Evidencia-se também que a interpretação constitucional brasileira 

implica em afirmação de direitos individuais ao estrangeiro, muito antes da confecção 

da citada 'convenção'. O instrumento internacional pode ter reforçado, mas não 

iniciado o processo de abertura e de reconhecimento de direitos constitucionais ao 

estrangeiro no Brasil.27 

Diante da gama de direitos constitucionais, que abarcam aqueles individuais e 

sociais, e daqueles presentes na Lei de Migração, afirmados aos estrangeiros, 

documentados ou não, observa-se que a incorporação da 'convenção', de 1990, ao 

                                                        
27 Sobre direitos do estrangeiro, ver: DAL RI, Luciene; CHRISTOFFOLI, A. R. Dos direitos sociais à imigração haitiana 

nos municípios da AMFRI: implementação e dificuldades. In: Rafael Padilha dos Santos. (Org.). Migrações 
transnacionais no Estado de Santa Catarina. 1ed.Itajaí: Univali, 2017, v. 1, p. 138-161. 
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ordenamento jurídico brasileiro pouco inovaria de forma benéfica, mas evidenciaria 

internacionalmente a proteção interna dada ao estrangeiro, bem como reforçaria 

padrões globais de proteção ao imigrante trabalhador e suas famílias. 

 

4 DA CONVENÇÃO AO COSTUME INTERNACIONAL 

 A demora apresentada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo brasileiro 

no que concerne à ratificação da 'Convenção internacional sobre os direitos dos 

trabalhadores migrantes e suas famílias', de 1990, fomenta o questionamento sobre 

outras possíveis formas de vincular o Brasil ao citado instrumento internacional. 

 Na tentativa de dar máxima aplicação à 'convenção', o diretor do alto 

comissariado de direitos humanos das Nações Unidas em Nova Iorque, Ngonlardje 

Mbaidjol28, afirma que a convenção deve ser entendida como costume internacional 

por ter sido adotada pela assembleia geral das Nações Unidas, de forma consensual, 

sendo consequentemente aplicada pela Corte Internacional de Justiça, ainda que não 

tenha sido ratificada pelos Estados, conforme artigo 38, inciso I, alínea “b” do estatuto 

da corte.29 

 A afirmação de Ngonlardje Mbaidjol baseia-se em concepção na qual o 

reconhecimento do costume seria mais rápido do que na concepção tradicional, que é 

baseada na prática reiterada e prolongada do ato no tempo. Na 'nova' concepção, o 

pronunciamento de organizações internacionais, como as Nações Unidas, ou a 

promulgação de tratados multilaterais consensuais são considerados evidências dos 

costumes em direito internacional.30 O conteúdo do costume internacional, segundo, 

                                                        
28 Disponível em: https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/OHCHR_MWC.pdf. 

29 Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945: Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante 
o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião 
da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. “Artigo 38. 1. A Côrte, cuja função é decidir 
de acôrdo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) as convenções 
internacionais, quer gerais, quer especiais. que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados 
litigantes;b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; c) os 
princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; d) sob ressalva da disposição do art. 
59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio 
auxiliar para a determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da 
Côrte de decidir uma questão ex aeque et bano, se as partes com isto concordarem”. 

30 Sobre a diferença entre a concepção tradicional e a nova concepção do CIL, ver TOUSCOZ, Jean. Direito 
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Bradley e Goldsmith, também teria mudado e estaria regulando matérias que 

tradicionalmente são atribuídas ao direito interno de cada país: “By far the largest such 

body of new CIL concerns human rights”.31 

 A concepção da citada convenção como costume em direito internacional, 

portanto, permitiria a sua aplicação pela Corte Internacional de Justiça, bem como a 

responsabilização dos Estados que a descumprirem. 

 

5 O POSSÍVEL (DES)CAMINHO DA CONVENÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO: O COSTUME 

INTERNACIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO32 

 Considerando a 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores 

migrantes e suas famílias' como costume internacional, ou seja, norma com valor em 

âmbito internacional e aplicável pela Corte Internacional de Justiça, qual seria o 

impacto da convenção dentro do ordenamento jurídico interno? Como a convenção 

poderia ser recebida e aplicada dentro do Brasil? 

 A recepção do direito internacional, no sistema jurídico brasileiro sempre 

encontrou suas grandes linhas de regulamentação nas constituições nacionais, sem 

para tanto apresentar completude e clareza no processo de recepção. A Constituição 

Federal de 1988, por exemplo, trata de forma parcial ou incompleta sobre a 

                                                                                                                                                                   
Internacional. Algueirão-Mem Martins: Publicações Europa-América. 1993, p. 212 ss. BRADLEY, Curtis A.; 
GOLDSMITH, Jack L. Customary international law as federal common law: a critique of the modern position. 
Harvard Law Review. Vol. 110, n. 4 (Febr.), 815-76 (1997). Disponível em: 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1981&context=faculty_scholarship. Consultado em 
13/05/2018. 

31 BRADLEY, Curtis A.; GOLDSMITH, Jack L. Customary international law as federal common law: a critique of the 
modern position. Harvard Law Review. Vol. 110, n. 4 (Febr.), 815-76 (1997), p. 840. Disponível em: 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1981&context=faculty_scholarship. Consultado em 
13/05/2018, p. 841. 

32 Sobre a recepção do costume internacional no ordenamento jurídico brasileiro, ver DAL RI, Luciene. Costumes e 
acordos internacionais versus Constituição. In: Josemar Soares; Rafael Padilha, Luciene Dal Ri. (Org.). Direito 
constitucional comparado e neoconstitucionalismo. 1ed.Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2016, v. 01, p. 
132-155; DAL Ri, Luciene. O costume como fonte do direito: entre o constitucional e o internacional. In: Maurizio 
Oliviero; Pedro Manoel Abreu; Liton Lanes Pilau Sobrinho;Rafael Padilha dos Santos Luciene Dal Ri Orlando Luiz 
Zanon Jr. (Org.). Constitucionalismo como elemento para a produção do direito. 1ed. Itajaí: Univali, 2016, v. 01, p. 
166-183; DAL RI, Luciene. BENKENDORF, Alessandra. R. P. Imunidade de jurisdição e de execução trabalhista: 
respeito ao ordenamento internacional ou violação de direitos humanos? In: Maurizio Oliviero; Pedro Manoel 
Abreu; Liton Lanes Pilau Sobrinho;Rafael Padilha dos Santos; Josemar Sidinei Soares; Orlando Luiz Zanon Jr. (Org.). 
Ativismo judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da separação dos poderes no ambiente 
transnacional assimétrico. 1ed. Itajaí: Univali, 2016, v. 02, p. 188-208. 
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incorporação do direito internacional ao direito interno. As lacunas do texto 

constitucional deixam espaço, então, à atuação de outras fontes do direito, como as 

normas costumeiras. 

 Observa-se então que a relação entre a constituição e o direito internacional 

implica não apenas no processo de recepção de tratados internacionais, mas 

desdobra-se em outros elementos, como no valor normativo a ser atribuído aos 

tratados e aos costumes internacionais. 

 Nesse sentido, tem-se observado uma tendência de países como o Brasil, por 

serem Estados democráticos, de buscarem harmonizar a interpretação de seu texto 

constitucional à ordem internacional. Conforme Finkelstein, “percebe-se que a 

intenção da constituição brasileira é conformar a ordem jurídica interna aos ditames 

do direito internacional”.33 

 Essa intenção de conformação é observada também na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, que por meio de suas decisões acolhe costumes 

internacionais, delineando, porém, muitas vezes práticas que vão além da Constituição 

e até mesmo a contrariam, dando-lhe menor estabilidade. Trata-se de prática que por 

sua natureza consuetudinária colide com o tradicional pressuposto positivista de 

sobreposição da norma positiva ao costume.34 A inversão do quadro hierárquico 

evidencia incoerência no tratamento do tema e inconstitucionalidade do ato, 

delineando uma cisão entre constituição e prática constitucional. As decisões 

encontradas tratam da aplicação do costume em direito internacional no que concerne 

à imunidade de jurisdição.35  

                                                        
33 FINKELSTEIN, Cláudio. Hierarquia das normas no direito internacional. Jus cogens e metaconstitucionalismo. Sâo 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 173. 

34 BRASIL. Decreto Lei n. 4657 de 04/09/1942, Art. 4°. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com 
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

35 Sobre o tema, ver: DAL RI, Luciene. O costume como fonte do direito: entre o constitucional e o internacional. In: 
Maurizio Oliviero; Pedro Manoel Abreu; Liton Lanes Pilau Sobrinho;Rafael Padilha Dos Santos Luciene Dal Ri 
Orlando Luiz Zanon Jr. (org.). Constitucionalismo como elemento para a produção do direito. 1ed. Itajaí: UNIVALI, 
2016, v. 01, p. 166-183; 
DAL RI, LUCIENE; BENKENDORF, Alessandra R. P. Imunidade de jurisdição e de execução trabalhista: respeito ao 
ordenamento internacional ou violação de direitos humanos? In: Maurizio Oliviero; Pedro Manoel Abreu; Liton 
Lanes Pilau Sobrinho;Rafael Padilha Dos Santos; Josemar Sidinei Soares; Orlando Luiz Zanon Jr. (org.). Ativismo 
judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da separação dos poderes no ambiente transnacional 
assimétrico. 1ed. Itajaí: UNIVALI, 2016, v. 02, p. 188-208. 
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Observa-se, dessa forma, que os costumes em direito internacional têm 

aplicação interna direta, por meio de jurisprudência, dispensando para tanto atos 

internos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Tal fato, subverte a ordem de 

recepção do direito internacional, por meio de tratados, prevista na Constituição 

Federal de 1988 e denota a incoerência entre as formas de incorporação do direito 

internacional ao direito interno.36 

A aplicação da 'Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos 

os imigrantes trabalhadores e suas famílias' no Brasil, como costume internacional, 

poderia, portanto, considerando suas dissonâncias com o ordenamento jurídico 

interno, trazer efeitos contrários à natureza e ao escopo do instrumento de direitos 

humanos. Essa hipótese é teoricamente afastada, porém, pela postura hermenêutica 

de adoção da primazia da norma mais favorável, diante de instrumentos 

internacionais, consoante artigo 5°, parágrafo 2° e jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal.37 

Ademais, observa-se também que as situações de aplicação do costume 

internacional pelo Poder Judiciário são concernentes aos costumes em sua versão 

clássica, com uso prolongado no tempo e amplo reconhecimento da sociedade 

internacional, e não com o acolhimento de indícios de costume de direito internacional 

baseado em breve duração e fruto da anuência dos Estados em assembleia geral das 

Nações Unidas. 

 

                                                                                                                                                                   
DAL RI, LUCIENE. Costumes e acordos internacionais versus constituição. In: Josemar Soares; Rafael Padilha, 
Luciene Dal Ri. (Org.). Direito constitucional comparado e neoconstitucionalismo. 1ed.Perugia: Università degli 
Studi di Perugia, 2016, v. 01, p. 132-155. Ver: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INFORMATIVO 545, DE 4 A 8 
DEMAIO DE 2009. DISPONÍVEL NO SITE: 
HTTP://WWW.STF.JUS.BR/ARQUIVO/INFORMATIVO/DOCUMENTO/INFORMATIVO545.HTM , ACESSADO EM 02 
DE MAIO DE 2018.  

36 “A norma costumeira aplica-se, assim, independentemente de qualquer ato interno. Sua recepção ocorre por via 
jurisprudencial. Os tribunais recolhem das provas da prática internacional a substância do costume e conferem-
lhes sentido, diretamente, sem intermediação, nem consulta ao Poder Executivo”. LUPI, André Lipp Pinto de 
Bastos. O Brasil é dualista? Anotações sobre a vigência de normas internacionais no ordenamento brasileiro. 
Brasília a. 46 n. out./dez. 2009, p. 39. 

37 STF. HC 94695, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/09/2008, DJe-025 DIVULG 05-
02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-04 PP-00658 RTJ VOL-00209-03 PP-01265. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000086401&base=baseAcordaos. Acessado 
em: 18/5/2018. 



121 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Poder Executivo atua com lenteza nas relações internacionais e o 

prolongamento no tempo para ratificação e incorporação da 'convenção' pode ser 

entendido como fruto do 'desinteresse' não apenas do Poder Executivo, mas também 

do Poder Legislativo, em parte devido à proximidade de conteúdos com o 

ordenamento interno, em parte devido as suas pontuais e importantes dissonâncias. 

A proximidade dos conteúdos evidenciou que a 'Convenção internacional sobre 

os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias' não traria sensíveis benefícios 

ao imigrante trabalhador, visto que as inovações benéficas trazidas são voltadas 

principalmente à representatividade do imigrante e à consideração dos problemas 

desencadeados às famílias, com a privação de liberdade do trabalhador estrangeiro. 

Nesse contexto, muito embora a convenção possa ter sido considerada como 

parâmetro na preparação da nova Lei de Migração (Lei n. 13.445, de 2017), ela não é 

mais abrangente do que a Constituição Federal de 1988 e a tradição brasileira de 

extensão de direitos fundamentais ao estrangeiro. 

Observa-se também que as dissonâncias se apresentam de forma grave em ao 

menos dois pontos, conforme motivação do Ministério das Relações Exteriores. O 

direito do imigrante trabalhador de não testemunhar seria uma inovação que criaria 

distinção entre o nacional e o estrangeiro, denotando situação menos benéfica ao 

cidadão brasileiro e desdobrando-se em possível obstrução da justiça e violação de 

regra constitucional de igualdade de tratamento. 

No que concerne à expulsão do trabalhador migrante, a convenção (artigo 22, 

item 3) prevê que deverá ser “exceto em circunstâncias excepcionais, devidamente 

fundamentada”. Essa excepcionalidade não é admitida no Brasil, por ser a expulsão ato 

administrativo, pela aplicação da Lei de Migração e do decreto que a regulamenta, 

sendo assegurado o direito de defesa e a necessária a motivação da decisão de 

expulsão, tornando a legislação nacional mais benéfica do que a 'convenção'. 

As dissonâncias, das quais é necessário apresentar reservas, e os poucos 

direitos a serem agregados não excluem, porém a importância da ratificação da 
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convenção, visto que evidenciaria em plano internacional tanto a proteção interna 

dada aos estrangeiros, quanto a proposta de padrões globais de proteção ao imigrante 

trabalhador e sua família. 

As proximidades e dissonâncias não justificam, mas ajudam a entender os 

(des)caminhos na ratificação e incorporação da 'Convenção internacional sobre os 

direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias ao ordenamento jurídico interno'. 

A possível aplicação da convenção, mesmo sem a sua ratificação, como costume em 

direito internacional por meio do Poder judiciário, é pouco provável considerando a 

sua não reiterada e consolidada prática no tempo. Caso ocorre-se, implicaria em 

subversão da hierarquia normativa e se agravaria se considerarmos a dissonância com 

a legislação brasileira e a possível violação de direitos fundamentais, cabendo a 

aplicação da hermenêutica da norma mais favorável. 

Considerando o atual contexto como pouco favorável à aplicação 

jurisprudencial da convenção, cabe a expectativa que o normal processo de ratificação 

e incorporação de instrumentos internacionais de direitos humanos seja retomado, 

com as devidas reservas legislativas, para a afirmação de padrões globais de proteção 

aos imigrantes, dando maior difusão da tutela ao estrangeiro pelo ordenamento 

jurídico interno. 
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A MIGRAÇÃO E O DIREITO DE VOTO NO MUNDO GLOBALIZADO 

 

Luis Renato Vedovato1 

Amanda de Souza Camargo2 

Carolina Piccolotto Galib3 

Maria Carolina Gervásio Angelini4 

Viviane de Arruda Pessoa Oliveira5 

 

1 O ESTADO DIANTE DA MIGRAÇÃO E DA GLOBALIZAÇÃO 

O cenário mundial em que se insere a reflexão exposta no presente artigo 

convive com uma crescente interação transnacional, que se aprofunda com o 

incremento da tecnologia, especialmente a relativa às comunicações, as quais se 

tornam cada vez mais rápidas e acessíveis6. Claro reflexo da globalização, os conteúdos 

das decisões internas estatais são cada vez mais sentidos além das fronteiras físicas 

que encerram o país7. 

Fora da sua zona de conforto de sempre, esses reflexos superam atualmente os 

temas relativos ao comércio internacional e a proteção de mercados internos8, que são 

os grandes protagonistas da interação internacional dos Estados9, sempre trazendo 

conseqüências além dos limites de aplicação do direito interno, já se percebe a 

                                                        
1 Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor 

da UNICAMP. Pesquisador associado FAPESP do Observatório das Migrações em São Paulo. Campinas, SP, Brasil, 
Professor Doutor, lrvedova@unicamp.br  

2 Mestranda em Direito pela UNIMEP. Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Campinas. 

3 Mestranda em Direito pela UNIMEP. 

4 Mestranda em Direito pela UNIMEP. 

5 Mestranda em Direito pela UNIMEP. 

6 Sobre a influência da globalização sobre a imigração e a cidadania, recomendo a leitura de RUBENSTEIN, K. 
Globalisation, citizenship and nationality. SSRN eLibrary. 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/paper=530382> 

7 STIGLITZ, J. E. Making globalization work. New York: W. W. Norton & Company, 2007, p. 30. 

8 Sobre os efeitos da globalização no direito internacional, cf. AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito 
Internacional Público. 3a. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 37. 

9 VEDOVATO, Luís Renato. O Direito de Ingresso do Estrangeiro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 5. 
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existência de ligações, que podem ser chamadas de transfronteiriças, até mesmo em 

questões que tradicionalmente eram afetas exclusivamente ao direito doméstico, 

como, por exemplo, o direito processual10.  

É possível, assim, reconhecer a necessidade de ampliação da proteção dos 

indivíduos face a decisões nacionais, ou transnacionais, pois são, cada vez mais, 

atingidos por elas11. Dessa forma, a participação dos indivíduos nos processos de 

escolha dos representantes é fundamental para construção da dignidade do grupo e 

legitimidade do aparato político12. 

Antes da consolidação do fenômeno da globalização13, a negação do direito de 

voto aos estrangeiros pode ser justificável, porém, nos dias atuais, a participação 

política dos estrangeiros é fundamental para que eles possam levar seus pleitos aos 

órgãos de decisão do Estado em que vivem. 

 Importante ressaltar que, para o presente estudo, parte-se do conceito de 

cidadania como componente essencial do direito de participação política. Assim, o 

enfoque essencial do debate será o direito a voto do estrangeiro, que aproxima a 

migração da cidadania14. 

O presente capítulo pretende, então, refletir sobre se é possível manter, como 

acontece em alguns países do mundo, a proibição de participação política do 

estrangeiro e, caso não seja possível, se haveria caminhos jurídicos para construir tal 

participação. O que se percebe, no entanto, é que a construção do Estado nacional15 

fez nascer um conjunto de antagonismos entre migração e cidadania, tornando natural 

a negação de cidadania ao estrangeiro, o que pode ser tido como uma forma de se 

                                                        
10 VEDOVATO, Luís Renato. O Direito de Ingresso do Estrangeiro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 10. 

11 Sobre a soberania, cf. DELLAGNEZZE, René. Soberania - O quarto poder do Estado. Taubaté (SP): Cabral Editora e 
Livraria Universitária, 2011, p. 51. 

12 Importante ressaltar que a livre circulação de pessoas pelo mundo, ainda em debate, é tida como fundamental 
para a integração de mercados, é o que se depreende de THIEL, Servaas Van. Free Movement of Persons and 
Income Tax Law: The European Court in Serach of Principles. Doctoral Series. Vol. 3. Rotterdam: International 
Bureau of Fiscal Documentation, 2002, p. 225. 

13 Sobre a globalização, cf. STIGLITZ, J. E. Making globalization work. New York: W. W. Norton & Company, 2007, p. 
36. 

14 BOSNIAK, L. Persons and citizens in constitutional thought. Int. J. Constitutional Law, v. 8, n. 1, p. 9-29, 2010. 

15 Brownlie, I. Principles of Public International Law. 4th. ed. Oxford: Clarendon Press; 1990, p. 78. 
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ignorar o princípio da igualdade, também exposto como “jus cogens”16.  

 

2 DIREITO DE VOTO DO MIGRANTE NO BRASIL 

No direito brasileiro, a cidadania é reservada ao nacional17. Há uma exceção 

iniciada pelo estatuto da igualdade celebrado entre Brasil e Portugal, em 1971, e hoje 

garantida pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República 

Federativa do Brasil e a República Portuguesa, de 2001, envolvendo igualdade de 

direitos políticos para o português residente no Brasil com visto permanente18. Tal 

exceção se funda no art. 12, § 1º, da Constituição Federal. Nos seguintes termos: 

§ 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade 

em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os 

casos previstos nesta Constituição. 

Tal igualdade, que possui dois níveis, inicialmente permitia o exercício de 

direitos políticos, conforme determinado no artigo 7º do Estatuto de 1971, que 

vigorou até 2001, nos seguintes termos: 

Art . 7º (1) O gozo de direitos políticos por portugueses no Brasil e por brasileiros em 

Portugal só será reconhecido aos que tiverem cinco anos de residência permanente e 

depende de requerimento à autoridade competente. 

(2) A igualdade quanto aos direitos políticos não abrange as pessoas que no Estado da 

nacionalidade, houverem sido privadas de direitos equivalentes. 

Exigia-se, então, um período de residência de cinco anos para que houvesse a 

possibilidade do exercício de direitos políticos. Em 2001, esse período foi diminuído 

para três anos, conforme estabelecido no art. 17 do Tratado de Amizade, Cooperação 

e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, nos 

seguintes termos: 

                                                        
16 As normas de jus cogens constituem um conjunto de normas imperativas do direito internacional, que foram 

definidas por decisões judiciais, apesar de expressa alusão a elas nos arts. 53 e 64 da Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados, de 1969. Sobre o tema, Cf. ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do. 
Manual de Direito Internacional Público. 19. ed. CASELLA, Paulo Borba, atualizador. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
135; cf. também Menéndez, F. F. Derecho Internacional Público - Parte General. 2. ed. Madrid: Editorial Trotta, 
1995, p. 72 

17 Sobre a cidadania a não-nacionais, vale cf. OCAMPO, Raúl Granillo. Direito Internacional Público da Integração. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 326. 

18 Cf. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29a. Edição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 225. 
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Artigo 17 

1. O gozo de direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses no Brasil 

só será reconhecido aos que tiverem três anos de residência habitual e depende de 

requerimento à autoridade competente. 

2. A igualdade quanto aos direitos políticos não abrange as pessoas que, no Estado da 

nacionalidade, houverem sido privadas de direitos equivalentes. 

3. O gozo de direitos políticos no Estado de residência importa na suspensão do 

exercício dos mesmos direitos no Estado da nacionalidade. 

Essa se configura como a única exceção no direito brasileiro. Assim, o 

estrangeiro está proibido de participar da escolha de representantes ou ser escolhido 

para representar. O caminho exclusivo é se tornar brasileiro. É o que se encontra no 

art. 12, § 2º, que assim dispõe: 

§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do 

serviço militar obrigatório, os conscritos. 

A proibição, logo, é expressa. Surge, portanto, a reflexão relativa a se essa 

restrição pode ser tida como compatível com o direito internacional.  

 

3 NACIONALIDADE NO BRASIL DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO 

Merece destaque a fala de Dinh19, que ensina que “um Estado é, antes de mais 

nada, uma colectividade humana” e que “não pode existir sem população”. Passo 

importante é, então, identificar as regras para concessão do direito de nacionalidade 

no Brasil, pressuposto para exercício da cidadania. Como se sabe, esse é o conjunto de 

normas internas que reconhecidamente traz conseqüências internacionais, pois define 

os nacionais do país. 

O indivíduo tem que preencher requisitos legais, tanto para efeitos de obtenção 

de proteção externa contra violações perpetradas aos seus direitos, o que exige o 

vínculo de nacionalidade, quanto para garantir mais rica participação nos processos 

democráticos da comunidade escolhida, o que é permitido, em algumas situações, 

                                                        
19 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª. Edição. Tradução de Vítor 

Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; 2003, p. 419. 
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apenas com o porte de vistos de permanência20. O que, de forma mediata, traria 

reflexos à sociedade global, pela circulação mundial maior ou menor de indivíduos. 

Nesse passo, destaca-se a importância do vínculo de nacionalidade21, que é a conexão 

entre indivíduo e sociedade. Os seres humanos alcançam a condição de nacionais de 

um Estado quando esse reconhece o vínculo, o que é feito com base no ordenamento 

jurídico interno22, o que demonstra ser fundamental a análise do conceito de 

nacionalidade23 e todas as normas sobre a sua concessão e perda, pois permite 

determinar quais são as pessoas portadoras de direitos políticos24.  

Assim, em um espaço ainda em grande parte pertencente de forma exclusiva ao 

Estado, as decisões sobre a nacionalidade podem afetar tanto o direito do indivíduo a 

ter acesso a um protetor quanto o conteúdo substantivo de seus direitos25. Por outro 

lado, além da definição das normas para aquisição do direito à nacionalidade, os 

Estados reivindicam uma especial prerrogativa para impor aos seus membros os 

encargos exclusivos relativos, por exemplo, à tributação, ao serviço militar e à sujeição 

à jurisdição civil e penal26, o que faz também nascer o papel do Estado na proteção 

diplomática27. 

                                                        
20 É o caso dos portugueses com visto permanente no Brasil que alcançam igualdade de direitos políticos fundada 

no art. 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal, como acima exposto. 

21 Vale a leitura sobre o tema da necessidade do vínculo de nacionalidade para que se possa conceder a proteção 
diplomática a um indivíduo de SLOANE, R. D. Breaking the genuine link: the contemporary international legal 
regulation of nationality. Harvard International Law Journal, v. 50, Winter 2009. Disponível em: 
<http://ssrn.com/paper=1262877>. Acesso em: 3 abr. 2013. 

22 De acordo com REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 11ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 180: “Todo o substrato social e histórico do instituto da nacionalidade tende a apontar, de modo 
inequívoco, apenas o ser humano como seu titular. É por extensão que se usa falar em nacionalidade das pessoas 
jurídicas, e até mesmo em nacionalidade das coisas. No primeiro caso não há negar valor jurídico ao vínculo, 
apesar de que fundado quase sempre na mera consideração da sede social ou do lugar de fundação da empresa. 
No segundo, o uso do termo nacionalidade não excede à metáfora. Assim, a constância com que ouvimos 
referência a aviões brasileiros ou a sociedades brasileiras de capital aberto não nos deve levar a confundir um 
vínculo político eminente, dotado de amplo lastro na história das sociedades humanas, com mera sujeição de 
ordem administrativa, mutável ao sabor da compra e venda. 

23 Ressalte-se que o vínculo de nacionalidade é definido essencialmente para se determinar quais são os 
estrangeiros, cf. CARVALHO RAMOS, A. Direito dos Estrangeiros no Brasil: imigração, direito de ingresso e os 
direitos dos estrangeiros em situação irregular. In: SARMENTO, D.; IKAWA, D; PIOVESAN, F. (Coord.). Igualdade, 
diferença e direitos humanos, p. 721-746. 

24 VEDOVATO, Luís Renato . O Direito de Ingresso do Estrangeiro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 15. 

25 MALANCZUK, Peter. Akehurst's Modern Introduction to International Law. 7th. ed. London: Routledge, 1998, p. 
15. 

26 VEDOVATO, Luís Renato . O Direito de Ingresso do Estrangeiro. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 23. 

27 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do. Manual de Direito Internacional Público. 16. ed. 
CASELLA, Paulo Borba, atualizador. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 78. 
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O apátrida, a pessoa sem filiação formal em todo o corpo político dos Estados-

nação, por seu turno, é tratado como um pária internacional, uma pessoa 

"desprotegida", por não possuir um vínculo de nacionalidade. 

Logo, as práticas dos Estados na atribuição ou recusa de nacionalidade e os 

procedimentos estabelecidos para esta atribuição podem, evidentemente, afetar 

diretamente não só o acesso a um protetor, mas também a quantidade e qualidade da 

participação em todos os processos decisórios internos, formadores da cidadania28, 

pois ficam impedidos de exercício do direito de voto. 

No Brasil, a concessão de nacionalidade tem suas normas estabelecidas na 

Constituição, no art. 12, tanto para nacionalidade originária, alcançada pelos vínculos 

sanguíneos e de solo no momento do nascimento, quanto para a derivada, que assim 

dispõe: 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes não estejam a serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira;  

 II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 

de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 

idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 

requeiram a nacionalidade brasileira.  

A nacionalidade originária brasileira é ampla no que toca ao local do 

nascimento (art. 12, I, a), porém, é restritiva no tocante aos vínculos de sangue. Mais 

                                                        
28 Sobre a construção de uma sociedade global, cf. MATIAS, Eduardo Felipe P. A Humanidade e suas fronteiras - do 

Estado soberano à sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 496. 
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restrições ainda podem ser percebidas pela concessão da derivada que remete, na 

primeira parte da alínea "a", do art. 12, II, à lei. Tal dispositivo hoje é a Nova Lei de 

Migração. 

No que toca à concessão de naturalização, a Lei 13.445/17, Nova Lei de 

Migração (NLM) exige os seguintes requisitos: 

Art. 65.  Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes 

condições: 

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos; 

III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e 

IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. 

Para poder votar, no Brasil, é necessário ser brasileiro, o que pode ser 

entendido como uma restrição ao exercício desse direito, especialmente tendo-se em 

vista a exclusão do processo político. Tal exclusão persiste, apesar da NLM, pois ela só 

garante o direito à manifestação política, sem poder avançar no campo da concessão 

do direito de voto, tornando tal direito uma exceção no contexto migratório, tendo em 

vista que só concedido ao migrante que venha a alcançar a nacionalidade brasileira. O 

exercício de cidadania, portanto, pode ser aqui entendido como um privilégio 

garantido apenas à parcela da população que seja reconhecida como nacional, a 

despeito do avanço na NLM, em especial nos arts. 3º e 4º.  

Caso a concessão de nacionalidade derivada, que é a que interessa aos que 

migram para o Brasil, fosse mais ampla, poder-se-ia dizer que a limitação trazida ao 

exercício da cidadania, que tem como requisito a nacionalidade (com exceção dos 

portugueses), não traria tantas preocupações. 

Porém, com o quadro atual de limitação de acesso à nacionalidade, pressuposto 

da cidadania, é possível afirmar que ela pode ser entendida como violadora de direitos 

fundamentais, pois ataca diretamente a igualdade29 , presente como direito do 

migrante na NLM. Não parece razoável que a nacionalidade possa ser fundamento 
                                                        
29 Debate necessário também se faz com relação ao refugiado e o tratamento a ele dispensado. Sobre o tema, vale 

conferir: CARVALHO RAMOS, A. de. O Princípio do Non-Refoulement no direito dos refugiados: do ingresso à 
extradição. Revista dos Tribunais, v. 892, p. 347-376, 2010. 
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para diferenciação30. 

 

3 MIGRAÇÃO E IGUALDADE 

A NLM prevê no seu art. 4º que “ao migrante é garantida no território nacional, 

em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Assim, para tratar desigualmente 

os desiguais na medida de suas diferenças, fórmula há muito cunhada pelos 

pensadores do direito, exige que se identifique na realidade elementos concretos de 

diferenciação, pois, para a NLM brasileiros e migrantes são iguais.  

Dessa forma, não havendo fundamento para a diferenciação, como defende 

Celso Antonio Bandeira de Mello31, não subsiste a diferença no direito. No julgamento 

da ADI 3330, sobre o tema do PROUNI, o Ministro Carlos Brito fez a seguinte 

afirmação: 

Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira 

igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar igualmente os iguais, 

porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os desiguais, também na 

medida em que se desigualem. 

 Ao final, o Supremo Tribunal Federal reconhece que existe uma diferença real 

entre os alunos do ensino médio público e privado, declarando assim constitucional a 

diferenciação que a lei faz entre eles. Logo, a diferença deve existir na realidade para 

que possa ser transportada para o direito. 

 Segundo Linda Bosniak32, na maioria dos países, alguns direitos e benefícios são 

reservados às pessoas que possuem a cidadania daquele país, o que significa que os 

indivíduos sem cidadania sofrem com a negação de direitos básicos. De acordo com a 

                                                        
30 Sobre o tratamento dispensado ao estrangeiro em perspectiva histórica, conf. CARVALHO RAMOS, A. Direito dos 

Estrangeiros no Brasil: imigração, direito de ingresso e os direitos dos estrangeiros em situação irregular. In: 
SARMENTO, D.; IKAWA, D; PIOVESAN, F. (Coord.). Igualdade, diferença e direitos humanos, p. 721-746. 

31 Conforme MELLO, C. A. B. de. O conteúdo jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed., atual., 18. tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2010 

32 BOSNIAK, L. The citizen and the alien: dilemmas of contemporary membership. New Jersey: Princeton University 
Press, 2008, p. 37. 
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autora, há divergências sobre se o estrangeiro deve alcançar a cidadania, mas a 

maioria dos pesquisadores do tema entende que a concessão da cidadania dá ao 

indivíduo todos os direitos garantidos pelo Estado. As perguntas de Bosniak são 

intrigantes, pois destacam a questão sobre quais as razões que levam a limitar a 

concessão da cidadania. Segundo a autora: 

Citizenship distinction have often been controversial in particular contexts and 

applications. These are, after all, measures that discriminate; they distribute rights and 

benefits differentially in a variety of social spheres based on state-assigned status. 

Especially where alienage is a long-term, even potentially permanent condition, the 

privileging of citizens over noncitizens would seem to depend on, and to reinforce, 

caste-like stratification among societal groups. 

O debate, portanto, envolve a possibilidade de se construir diferenças jurídicas 

entre nacionais e estrangeiros. O que poderia fazer sentido no passado, parece não 

mais resistir nos dias atuais, pois o cenário globalizado exige que o indivíduo possa 

participar da política do local em que vive. Segundo Bonnie Honig33, o direito de voto 

do estrangeiro já existiu no passado e foi retirado. De fato, relata que no início do 

século XX, o estrangeiro tinha o direito de voto, pois, esse se ligava à residência e não à 

nacionalidade. 

Assim, a limitação da cidadania ao estrangeiro é uma diferenciação que não se 

sustenta na realidade, pois ele está ligado ao local em que vive mais do que ao local 

com o qual mantém o vínculo de nacionalidade. De fato, os debates cotidianos, 

construtores da dignidade e da cidadania, pertencem à residência do indivíduo, 

restando longínqua a discussão sobre a nacionalidade. 

A diferenciação só faria sentido se o estrangeiro fosse tratado como um 

problema de segurança nacional, o que parece ter que ser superado, pois não é o voto 

que pode trazer problemas dessa natureza. Assim, a cidadania deveria ser garantida 

aos estrangeiros, mesmo que com alguns requisitos, podendo haver diferenciação a 

depender do tipo de cargo eletivo em disputa, desde que se demonstre a influência do 

cargo nas relações internacionais ou de segurança nacional, mas esse é um debate 

para outro artigo. 

                                                        
33 HONIG, B. Democracy and the foreigner. New Jersey: Princeton University Press, 2003, p. 102 
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4 O QUASE AVANÇO E O PERIGO DE RETROCESSO 

No dia 16 de abril de 2013, o senado estadunidense, após 13 anos de debates, 

iniciou a discussão formal da alteração da lei de migração dos EUA, que permitiria 

conceder a cidadania, portanto, participação política, a estrangeiros residentes no país. 

O benefício alcançaria também os estrangeiros não documentados. O dream act, como 

foi batizado, veio a ser rejeitado, mas a proteção aos que muito novos migraram aos 

EUA permanece, apesar da tentativa de revogação do governo Trump. 

A manutenção da restrição do voto aos migrantes não naturalizados no Brasil 

deve também enfrentar as alterações legislativas encontradas no mundo, o que é fruto 

da globalização, assim como ocorreu com outros temas envolvendo direitos 

fundamentais34. A restrição de cidadania aos estrangeiros gera um grupo de excluídos 

da participação política e uma grande zona silenciosa, apesar da clara constância de 

violações de direitos. 

Nesse sentido, os projetos de emenda à constituição sobre a ampliação de 

direito de voto aos migrantes, tais como a PEC nº 25/2012, que prevê a possibilidade 

de votar e ser votado ao migrante nas eleições municipais, devem caminhar para que a 

NLM possa ser aplicada na sua plenitude e, mais que isso, o Brasil não mantenha o 

migrante na silent zone da exclusão do direito de participação nas eleições. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Construir o novo direito dos migrantes é essencial, pois, com a globalização e o 

incremento da tecnologia, a circulação de pessoas será uma constante e o direito de 

participação política será também exigido, sob pena de restrição de direitos 

fundamentais a tal grupo sem fundamento jurídico. 

Assim, a igualdade deve ser debatida e levada em consideração. Além disso, a 

dignidade da participação política deve nortear a ampliação desse direito ao 

estrangeiro, especialmente pelo fato de que não subsistem os motivos que levaram à 

                                                        
34 Fundamental leitura sobre a situação dos migrantes é MOTOMURA, H. Americans in waiting: the lost story of 

immigration and citizenship in the United States. Oxford: Oxford University Press, 2006. 



133 
 

restrição, tendo em vista que o migrante não mais pode ser tratado como um 

problema de segurança nacional, como era no surgimento da vetusta lei conhecida 

como Estatuto do Estrangeiro. Atualmente, a NLM não permite que se neguem direitos 

aos migrantes por sua condição exclusivamente, além de garantir direito à liberdade 

de expressão política, o que lhes era negado pelo diploma anterior. 

Nesse sentido, não há mais fatos que autorizem a construção de figurinos 

jurídicos diferenciados entre migrantes e nacionais, no tocante à cidadania. Pelo que 

se tem na atualidade, não mais se sustenta a nacionalidade como fundamento de 

discrímen para exercício do direito de voto. 
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CONSEQUÊNCIAS HUMANAS:                                                 

OS MIGRANTES AMBIENTAIS 

 

Patricia Grazziotin Noschang1 

Julia Fragomeni Bica2 

 

INTRODUÇÃO 

Há tempos as ações humanas vêm interferindo na qualidade do meio ambiente, 

pode-se notar que as alterações climáticas foram notadas desde 1850. Diversas 

pesquisas buscam demonstrar que a atividade humana degrada o meio ambiente, por 

outro lado o ser humano necessita de um mínimo para sobreviver, e sem água e 

comida fica inviável sua sobrevivência. Neste sentido, o ser humano e o meio 

ambiente estão conectados e quanto mais o homem depende do meio ambiente para 

sobreviver, menos ele age para preservá-lo. Constatam-se, cada vez mais, problemas 

alarmantes que o homem tem gerado no meio ambiente, devido às mudanças 

climáticas e outros efeitos. Uma dessas consequências é a migração de pessoas em 

decorrências de períodos de seca, chuvas em excesso, ou outras alterações 

relacionadas ao clima. Assim cresce, significativamente, o número de migrantes 

ambientais. Essa situação já pode ser verificada em alguns países como a China, 

Tailândia e Filipinas e até a seca do nordeste brasileiro. A questão destes migrantes 

promete estar entre uma das maiores crises humanitárias dos nossos tempos. Até o 

momento, no entanto, ela tem sido vista como uma preocupação periférica, uma 

espécie de aberração da ordem normal das coisas - mesmo que seja uma manifestação 

externa de profunda privação e desespero- mas poderia facilmente se tornar uma 

causa de tumulto e confronto, levando a conflitos e violência entre Estados e entre a 

população local e os migrantes que chegam. 

                                                        
1 Doutora e Mestre em Direito pelo PPGD/UFSC. Professora de Direito Internacional e Direitos Humanos da 

Faculdade de Direito, e do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado - da Universidade de Passo Fundo 
- RS. 

2 Mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Advogada. Graduada em Direito pela 

Universidade de Passo Fundo.  
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O tema das migrações é bastante amplo e está relacionado a uma série de 

questões, tais como: os direitos humanos, a proteção jurídica aos trabalhadores 

migrantes, a vulnerabilidade dos migrantes, a igualdade de gêneros, o tráfico de 

pessoas, as implicações da emigração qualificada, o alcance da integração regional e as 

possibilidades de governabilidade futura da migração, que demandam um lugar de 

destaque nas agendas políticas dos países de origem, trânsito e destino. Contudo, 

importa relacionar, também, as consequências migratórias com o fenômeno das 

mudanças climática. Através da abordagem indutiva e da técnica bibliográfica, 

trabalhar-se-á a questão das mudanças climáticas, sua codificação e seus efeitos. 

Posteriormente, analisar-se-á a situação dos migrantes climáticos, o contexto das suas 

migrações, os motivos e decorrências. 

 

1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CODIFICAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS MIGRATÓRIAS 

As primeiras alterações climáticas começaram a ser sentidas em 1850 como 

resultado da ação humana em decorrência da Era Industrial3. Contudo, o início do 

registro das temperaturas na Terra iniciou em 1860. De 1850 a 1915 não ocorreram 

alterações climáticas significativas, além da variabilidade natural. O aumento da 

temperatura global de (0,35 ºC) ocorreu entre as décadas de 1910 e 1940, registrando-

se um rápido arrefecimento (0,1 ºC) e em seguida um rápido aquecimento (0,55 ºC) 

até o fim de 2006.4 Os anos considerados mais quentes da série, de acordo com o IPCC 

foram 1998 e 2005. Registra ainda que onze dos doze anos mais quentes da Terra 

ocorreram entre 1995 e 2006 e que, desde 1970, o aquecimento sobre a terra tem sido 

maior do que sobre os oceanos.5 

 Ao abordar o tema “mudanças climáticas”, importa primeiramente definir o 

que chamamos de clima. De acordo com o IPCC, existe uma diferença entre as palavras 

                                                        
3 SCHRIJVER, Nico. Development without destruction. The UN and Global Resource Management Bloomington: 

Indiana University Press, 2010.p.50. 

4 HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory; LOVINS, L. Hunter. Capitalismo natural: criando a próxima revolução industrial. 
Trad. Luiz A. de Araújo e Maria Luiza Felizardo. São Paulo: Cultrix, 2007. 

5 I NTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Frequently asked questions. In: SOLOMON, S. et al. (Eds.). 
Climate Change 2007. The physical science basis. Contribution of working group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: 
Cambridge University Press, 2007. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-
wg1-faqs.pdf#page=4>. Acesso em: 28 set. 2017. 
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weather (tempo) e climate (clima). Weather determina as condições da atmosfera em 

certo tempo e lugar, no que concerne a aspectos como temperatura, pressão, 

umidade, vento e outros parâmetros-chaves (elementos meteorológicos). Climate, em 

sentido estrito, é usado para determinar a descrição estatística em termos de média e 

de variabilidade das quantidades relevantes ao longo de um período de tempo, que 

varia desde meses a milhares ou milhões de anos; em sentido amplo alimenta 

estatísticas associadas (em termos de frequência, magnitude, persistência etc.), 

combinando parâmetros para descrever fenômenos como secas. Nesse sentido, as 

mudanças climáticas significam uma alteração no estado do clima, que pode ser 

identificada (por exemplo, por meio de testes estatísticos) por mudanças na média 

e/ou na variação das suas propriedades e que persistem durante um longo período de 

tempo, tipicamente décadas ou mais.6 

Segundo Barry e Chorley7, o reconhecimento da existência de um sistema 

climático global foi um dos resultados mais importantes dos estudos realizados na 

segunda metade do século XX. O sistema climático, composto não apenas pelos 

elementos atmosféricos (atmosfera, oceano, neve e cobertura de gelo, superfície da 

terra e cobertura vegetal), processos biológicos, físicos e químicos, também atua 

nestes complexos subsistemas. Para os autores, “o sistema climático formado sempre 

foi e sempre será caracterizado pela variabilidade em diversas escalas temporais e 

espaciais. Todavia, a introdução dos seres humanos no sistema acrescenta uma nova 

dimensão”8 . Afirmam ainda que o século XXI apresenta várias evidências “[...] 

avassaladoras de um impacto humano discernível e crescente sobre o clima global”9. 

Não obstante o ceticismo de muitos doutrinadores em relação aos efeitos 

causados pelas mudanças climáticas e também quanto aos resultados publicados pelos 

relatórios do IPCC, não há como negar as evidências do aquecimento global e as 

alterações nos ciclos de vida dos recursos naturais. Para evitar que o quadro se agrave, 

diversos compromissos internacionais foram firmados entre os Estados, no afã de 

                                                        
6 CUBASCH, U. D. et al. Introduction. In: STOCKER, T. F. et al. (Eds.). Climate change 2013: The physical science basis. 

Contribution of working group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate. 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY/USA: Cambridge University Press, 2013. 

7 BARRY, Roger G.; CHORLEY, Richard J. Atmosfera, tempo e clima. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. p.8. 

8 BARRY, G.; CHORLEY, 2013. p.9. 

9 BARRY; CHORLEY, 2013, p.9. 
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propor ações preventivas e futuras, como por exemplo, a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 1992 (Convenção-Quadro), o Protocolo 

de Quioto de 1997 e, o Acordo de Paris de 2016. 

 Os primeiros passos para a codificação das mudanças climáticas foram 

impulsionados pelas evidências de poluição atmosférica e da incidência de gases de 

efeito estufa, prejudiciais à Camada de Ozônio, que também compõe a atmosfera.  O 

caso da Fundição Trail Smelter (1926-1941) chamou a atenção quando uma empresa 

congênere de cobre no Canadá começou a emitir fumaça e pequenas partículas 

atravessaram a fronteira, prejudicando o meio ambiente do país vizinho, 

especificamente no Estado de Washington (EUA). Em decorrência deste incidente e 

das pesquisas que comprovavam que a emissão de gases de efeito estufa estava 

causando a destruição da Camada de Ozônio, alguns compromissos internacionais 

foram firmados: Convenção de Genebra (1979) sobre “Poluições Atmosféricas 

Transfronteiriças de Longa Distância”, a Convenção de Viena (1985) sobre “Proteção 

da Camada de Ozônio” e o Protocolo de Montreal (1987) sobre “Sustâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio”.10 

As Resoluções 43/53, de 1988, e 44/207, de 198911, da Assembléia Geral da 

ONU, em rigor, deram impulso ao início dos trabalhos para a elaboração do Tratado 

sobre Mudanças Climáticas, ratificado como “Convenção-Quadro sobre Mudanças 

Climáticas” na Conferência do Rio de Janeiro em 1992 (ECO-92).  Entretanto, os 

primeiros elementos para a elaboração da citada convenção foram lançados em uma 

reunião de especialistas (Statment of Legal and Policy Experts on Protection of the 

                                                        
10 A primeira a conceituar “poluição” num texto normativo multilateral. SOARES, Guido da S. Proteção internacional 

do meio ambiente. Nos seguintes termos: art. 1. b: “a expressão ‘poluição atmosférica transfronteiriça de longa 
distância’ designa a poluição atmosférica cuja fonte física se situa total ou parcialmente numa zona submetida à 
jurisdição nacional de um Estado e que produz efeitos danosos numa zona submetida à jurisdição de um outro 
Estado, numa distância tal, que geralmente não é possível distinguir as contribuições de fontes individuais ou de 
grupos de fontes de emissão.”. Convenção de Genebra de 1979 sobre Poluições Atmosféricas Transfronteiriça de 
Longa Distância. Cf. também, SOARES, Guido da S. Proteção internacional do meio ambiente. Barueri: Manole, 
2003.SUSTAINABILITY MONITOR FOR THE NETHERLANDS Disponível em: 
<http://www.pbl.nl/en/publications/2011/sustainability-monitor-for-thenetherlands-2011>. Acesso: 12/09/2016. 
p.147. 

11 Resolução da Assembleia Geral Protection of global climate for present and future generations of mankind - 
A/RES/43/53 – de 1988. “1. Recognizes that climate change is a common concern of mankind, since climate is an 
essential condition which sustains life on earth; [...]”. UNITED NATIONS. General Assembly. A/RES/43/53. 70th 
plenary meeting,6 December 1988. Protection of global climate for present and future generations of mankind. 
Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 
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Atmosphere), na cidade de Ottawa em 1989, e pelo relatório do IPCC de 1990.12  

As Resoluções 43/53 e 44/207 em comento também afirmaram que existiam 

evidências significativas, indicando que a concentração de gases de efeito estufa na 

atmosfera era crescente e trazia um alerta global para a possível elevação do nível do 

mar cujos efeitos seriam catastróficos para toda a humanidade se algumas medidas 

não fossem tomadas logo e em todos os níveis. Nesse sentido, as resoluções 

reconheceram a existência de estudos valiosos realizados pela WMO e pelo United 

Nations Environmental Program (UNEP) sobre os efeitos provocados pelas mudanças 

climáticas. Com amparo na Resolução 43/53, requereram-se a esses organismos e ao 

IPCC algumas medidas imediatas para uma avaliação abrangente e construção de 

recomendações com relação a distintos aspectos: nível de conhecimento sobre 

mudanças climáticas; estudos e programas sobre mudanças climáticas e aquecimento 

global; estratégias para atrasar, limitar ou mitigar o impacto das mudanças climáticas; 

identificação e, na medida do possível, reforço dos documentos jurídicos 

internacionais relevantes e existentes sobre o clima; inclusão de elementos para uma 

possível futura convenção internacional sobre o clima.13 Ambos os documentos, 

registre-se, foram importantes para chamar a atenção das organizações e dos 

programas do sistema da ONU para a necessidade de apoiar o trabalho do IPCC.14 

Em 1990 e em 1991, a Assembleia Geral da ONU emitiu mais duas resoluções 

sobre a proteção do clima para as gerações presentes e futuras. Na primeira resolução, 

decidiu-se criar um comitê especializado para iniciar negociações com vistas à 

elaboração de uma convenção-quadro específica sobre o clima, em conjunto com a 

UNEP e a WMO. Também se incluiu na agenda provisória da quadragésima sexta 

sessão o ítem: “proteção global do clima para as presentes e futuras gerações da 

humanidade”.15 

                                                        
12BIRNIE, Patricia; BOYLE, Alan; REDGWELL; Catherine. International law and the environment. 3. ed. New York: 

Oxford University Press, 2009. 

13 UNITED NATIONS. General Assembly. A/RES/43/53. 70th plenary meeting,6 December 1988. Protection of global 
climate for present and future generations of mankind. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 

14 UNITED NATIONS. General Assembly. A/RES/43/53. 70th plenary meeting,6 December 1988. Protection of global 
climate for present and future generations of mankind. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 

15 UNITED NATIONS. General Assembly. A/RES/45/212. 71st plenary meeting, 21 December 1990. Protection of 
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Coube à Resolução 46/169, de 1991, requerer urgência na conclusão dos 

trabalhos do comitê especializado para que a convenção-quadro sobre o clima fosse 

finalizada e pronta para a coleta de assinaturas por ocasião da Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que seria realizada em 1992.16 

As negociações com o objetivo de âmbito universal apresentaram opiniões 

diferenciadas entre os Estados participantes da Conferência relativamente a medidas 

que deveriam ser tomadas e às responsabilidades para solucionar o problema das 

mudanças climáticas. As divergências não foram protagonizadas apenas por países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  Além disso, os Estados-membros da Aliança das 

Ilhas Pequenos Estados pleiteavam uma convenção rígida em seus termos, devido à 

probabilidade de desaparecimento de Estados como Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, 

consequência da elevação do nível dos oceanos. Por outro lado, essas pretensões 

estavam muito distantes das dos Estados-membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), como Kwait e Iraque, que teriam sua economia 

diretamente afetada se o consumo de combustíveis fósseis fosse reduzido pelos países 

desenvolvidos. Nenhum desses grupos tinha tanto em comum como Brasil, China e 

Índia, que não queriam limitar o crescimento de suas economias, mas, ao mesmo 

tempo, não tinham nenhuma objeção quanto às medidas mais rígidas aos países 

desenvolvidos.17 

Após quinze meses de negociações, a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas foi adotada e aberta para assinaturas na Conferência da 

Terra na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-92).18 

Referida Convenção entrou em vigor em 1994, com participação da maioria dos 

Estados-membros da ONU. Em seu preâmbulo, reconheceu que as questões climáticas 

e seus efeitos negativos são uma preocupação comum da humanidade e “[...] que a 

                                                                                                                                                                   
global climate for present and future generations of mankind. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r212.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 

16 UNITED NATIONS. General Assembly. A/RES/46/169.78th plenary meeting,19 December 1991. Protection of 
global climate for present and future generations of mankind. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r169.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 

17 BIRNIE; BOYLE; REDGWELL, 2009.p.113. 

18 SCHRIJVER, 2010.p.55.; SANDS, Philippe et al.. Principle of international environmental law. 3th. ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013. p.110. 
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natureza global da mudança do clima requer a maior cooperação possível de todos os 

países e sua participação em uma resposta internacional efetiva e apropriada”19, de 

acordo com suas responsabilidades comuns mas diferenciadas, consideradas as 

respectivas capacidades e condições socioeconômicas. 

Observou que a maioria das emissões globais de gases de efeito estufa é 

originária de países desenvolvidos e que a probabilidade de haver um crescimento da 

emissão nos países em desenvolvimento é crescente haja vista a obstinada busca de 

melhores condições sociais e econômicas. Por esse motivo, as medidas de prevenção 

devem ser adotadas pelos países, envidando todos os esforços não apenas para evitar 

o aumento das emissões de gases de efeito estufa, mas também para dar proteção ao 

meio ambiente como um todo, seguindo o princípio da responsabilidade comum, mas 

diferenciada. A Convenção, não por acaso, invoca diversas vezes as obrigações já 

assumidas pelos Estados-membros e as medidas previstas no Protocolo de Montreal.20 

Os objetivos da Convenção estão previstos no art. 2, os princípios no art. 3 e as 

obrigações no art. 4.  O objetivo do tratado é “[...] alcançar, em conformidade com as 

disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases 

de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica 

perigosa no sistema climático”21. Tal nível deve ser alcançado “[...] num prazo 

suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do 

clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao 

desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável”22.  

A convenção foi pioneira em trazer regras gerais sobre mudanças climáticas, 

mas, por ser um tratado denominado de “quadro” contou com outros tratados que a 

complementaram posteriormente. Foi o que ocorreu com o Protocolo de Quioto, em 

1998, que veio somar novas regras de redução dos gases de efeito estufa às regras 

previstas na Convenção. Também, em 2016 foi aberto a assinatura pelo Secretario 

                                                        
19 BRASIL. Decreto n. 2.652, de 1º de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm>. Acesso em: 10 out. 2017. 

20 BRASIL. Decreto n. 2.652, 2017. 

21 BRASIL. Decreto n. 2.652, 2017. 

22 BRASIL. Decreto n. 2.652, 2017. 
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Geral das Nações Unidas o Acordo de Paris com novas metas para reduzir a emissão 

dos gases de efeito estufa considerando o desenvolvimento sustentável.23 

Entretanto, todos esses documentos assinados vêm tentando evitar as 

consequências globais no meio ambiente causadas pelas mudanças climáticas, porém 

sem sucesso. O clima tem vital importância para sobrevivência humana na Terra, uma 

vez que o ser humano necessita de água e comida para sua sobrevivência.  Neste 

sentido, são necessários períodos de chuva e de sol na medida correta para que os 

alimentos germinem e, se desenvolvam adequadamente para, posteriormente serem 

colhidos e dado à subsistência da população. 

Assim as mudanças climáticas ocasionam mudanças humanas quando 

determinam o deslocamento dos seres humanos em busca de água ou alimentos. 

Períodos de seca prolongada geram escassez hídrica em determinados Estados que por 

sua vez levam a sua população a migrar em busca de água potável e, 

consequentemente, alimentos. Períodos de chuva prolongada ocasionam as cheias dos 

rios que destroem moradias, plantações de alimentos e levam as pessoas a buscar 

novos lares. 

A elevação do nível do mar está condenando a existência de países como 

Kiribati, Tuvalu, Nauru e Vanuatu. O temor do desaparecimento total destes países já 

levou milhões de pessoas a se deslocarem, migrando em busca de novos lares e da sua 

própria sobrevivência. Percebe-se que as mudanças climáticas são responsáveis por 

produzir uma nova categoria de migrantes sejam eles internos (dentro do próprio 

Estado, como por exemplo a migração dos nordestinos brasileiros para a regiões sul e 

sudeste) ou internacionais. Esses migrantes serão aqui denominados como migrantes 

climáticos. 

 

2 CONSEQUÊNCIAS HUMANAS: OS MIGRANTES CLIMÁTICOS 

Não se pode ignorar as discussões com relação aos direitos humanos e ao meio 

ambiente, estes se destacam por força das constatações de crise e da possibilidade de 

                                                        
23  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Acordo de Paris. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acordodeparis/>. Acesso em: 11 set 2017. 
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esgotamento dos recursos naturais, o que viria a ameaçar, seriamente, o futuro da 

humanidade. 

Segundo Wood a migração é frequente no contexto de guerras e na busca por 

recursos naturais capazes de satisfazer as necessidades de sobrevivência. Na biologia, 

a análise de fluxos migratórios é central para o estudo da influência do meio sobre os 

animais. Em pássaros e mamíferos marinhos, por exemplo, a migração é vital para a 

sobrevivência de certas espécies.24  

Oderth ressalta que a migração humana consiste na mudança, permanente ou 

temporária, de residência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas25. 

A migração é bastante complexa e geralmente envolve mais de um fator que 

condiciona o fluxo migratório individual, familiar ou grupal. Por isso fala-se na 

existência de fluxos migratórios mistos, fluxos que comportam mais de uma causa 

motivadora do movimento migratório. 

É importante, como diz Hugo, diferenciar os migrantes voluntários dos 

migrantes forçados. Os migrantes forçados, ao contrário dos voluntários, não planejam 

o ato de migrar, costumam manter compromissos dos mais variados com o local de 

origem, são mais susceptíveis a se encontrarem em situação de estresse, têm menor 

tendência de levar consigo recursos financeiros e de manterem conexões com o local 

de destino.26  

Essam El-Hinnawi, em relatório para o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), alertou para o crescente número de migrantes motivados 

por catástrofes ambientais. Ele chamou de “migrantes ambientais” essa categoria de 

migrantes, definindo-os como “aquelas pessoas que foram forçadas a deixar seu 

habitat natural, temporária ou permanentemente, em razão de uma determinada 

ruptura ambiental (natural ou ocasionada pelo homem), que ameaçou sua existência 

                                                        
24 WOOD, William B. Ecomigration: linkages between environmental change and migration. In: ZOLBERG, Aristide R.; 

BENDA, Peter M. (Eds.). Global Migrants, Global Refugees – problems and solutions. New York: Berghahn Books, 
2001.p.42-61. 

25 ODERTH, Reidar. An introduction to the study of human migration: an interdisciplinary perspective. Lincoln: 
iUniverse, 2002.p.35. 

26 HUGO, Graeme. Climate Change-Induced Mobility and the Existing Migration Regime in Asia and the Pacific. In: 
McADAM, Jane (Ed.). Climate Change and Displacement: multidisciplinary perspectives. Oxford: Hart Publishing, 
2010. p. 9-35. 
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ou seriamente afetou sua qualidade de vida”27 

Assim, no futuro, os migrantes motivados pelo aumento no nível dos oceanos, 

deveriam dominar o fluxo de refugiados ambientais no mundo, como no caso dos 

pequenos Estados insulares de baixa topografia e das regiões costeiras degradadas que 

concentram grande densidade populacional.28 

Pessoas que já não conseguem ter uma vida segura em seus países em razão de 

seca, erosão do solo, desertificação, desflorestamento e outros problemas ambientais 

associados à pressão populacional e extrema pobreza. Em seu desespero, essas 

pessoas não encontram alternativa que não buscar refúgio em outro lugar, mesmo que 

a tentativa seja perigosa. Nem todos deixam seus países; muitos se deslocam 

internamente. Mas todos abandonam suas casas temporária ou permanentemente, 

com pouca esperança de retorno29 

O ACNUR, no relatório Tendências Globais 2008, contabilizou: 42 milhões de 

pessoas forçadamente deslocadas, das quais 15,2 milhões são refugiados, 827 mil 

solicitantes de asilo e 26 milhões deslocados internos, sendo que aproximadamente 25 

milhões receberam proteção ou assistência pelo ACNUR, dos quais 10,5 milhões de 

refugiados e 14,4 milhões de deslocados internos. Diante desses números, pode-se 

concluir que o número de deslocados internos e a demanda humanitária daí 

decorrente é significativamente maior que a dos refugiados.30  

Somando a esses números, Norman Myers relata que existem cerca de 135 

milhões de pessoas ameaçadas por graves desertificações e 550 milhões de pessoas 

sujeitas à escassez crônica de água nos países em desenvolvimento.31  

Como os deslocados internos permanecem no território do próprio Estado, a 

responsabilidade por sua proteção recai, em primeiro plano, sobre os governos 

                                                        
27EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: UNEP, 1985. p.04. 

28 BROWN, Lester. World on the Edge: how to prevent environmental and economic collapse. New York: Norton & 
Company/ Earth Policy Institute, 2011. 

29 MYERS, Norman. Environmental Refugees: an emergent security issue. 13th OSCE Economic Forum, Prague, 23-27 
May 2005. Disponível em: <http://www.osce.org/eea/14851>. Acesso em 13/01/2016.  

30 MYERS, Norman. Environmental Refugees: an emergent security issue. 13th OSCE Economic Forum, Prague, 23-27 
May 2005. Disponível em: <http://www.osce.org/eea/14851>. Acesso em 13/01/2016. p. 23-27. 

31 UNHCR. Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.UNHCR, 
june 2009. Disponível em: <http://www.unhcr.org/4a375c426.html>. Acesso em: 31 de agosto de 2017. 
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nacionais e as autoridades locais. No entanto, tal fato não afasta a necessidade de uma 

disciplina internacional para a promoção efetiva dos direitos dos deslocados internos, 

mesmo porque nem sempre será possível ao Estado garantir sua segurança e seu bem-

estar, especialmente em situações de crise e conflito, que dificultam e podem 

inviabilizar a prestação de assistência internamente pelo Estado. 

Apesar disso, a proteção aos deslocados internos, no plano internacional, ainda 

é bastante incipiente, carecendo de um instrumento internacional de alcance geral 

com força vinculante, já que os princípios orientadores não constituem um documento 

obrigatório, sendo insuficiente para garantir a proteção e a assistência às pessoas e 

grupos nessa condição. 

Por outro lado, também não parece suficiente pensar um sistema de proteção 

específico para os migrantes ambientais tendo como base exclusivamente a proteção e 

a assistência humanitária que, de fato, é medida necessária e mais imediata, mas pode 

não representar a solução mais adequada ou a mais duradoura para os casos 

concretos. É difícil conceber um sistema de proteção a nestes migrantes sem levar em 

conta a progressiva vinculação entre a proteção dos direitos humanos e do meio 

ambiente. 

No caso de algumas calamidades a população não consegue retornar ao 

ambiente de origem, por muitas vezes se tornar inabitável, sem água potável, luz, ou 

simplesmente por ter sido devastado. Podemos exemplificar a nível internacional, as 

ilhas Maldivas que estão correndo risco de extinção devido à elevação do nível do mar 

em virtude do derretimento das calotas polares, assim tendo a população que buscar 

novo local de moradia, migrando para outros Estados. 

O diagnóstico da sociedade atual é preocupante, perigoso, e de acordo com 

Beck se caracteriza um diagnóstico de risco. Os danos já não têm uma limitação no 

espaço tempo, trata-se de danos globais, e duradouros, não há mais como culpar as 

autoridades, não há mais como se isentar de culpa e migrá-la para determinado órgão 

ou região. O principio da causação não tem mais eficácia; não há mais como resolver a 

questão com compensações financeiras, é inútil querer se garantir contra os efeitos de 

um worst case da ameaça em espiral. Não existem, portanto, quaisquer planos de 
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prevenção para o pior dos casos que o futuro nos trará.32 

Para além das questões ambientais que são a causa da migração forçada destes 

seres humanos, Bauman se preocupa além do problema ambiental, e foca no 

problema social. O autor trabalha com a expressão “refugo humano”, seres humanos 

refugados, um produto inevitável, vindo da modernização. Um efeito colateral 

inescapável, da construção da ordem e do progresso econômico que acabam taxando 

algumas pessoas como inaptas, ou até indesejáveis.33 

As mudanças climáticas acabam fazendo com que algumas populações tenham 

que migrar de um ambiente a outro, sair de seus países em busca de condições 

mínimas de vida.  Na maioria das vezes, o que mais assusta, é que os países poluentes 

(grandes potencias) com seus investimentos econômicos potencializam a degradação 

do meio ambiente nos países menos desenvolvidos que também não possuem 

legislação ambiental forte o suficiente para prevenir os danos causados. Tais países 

também não possuem recursos para manter sua população em seu território sanando 

ou recuperando os danos ambientais sofridos devido a ausência de recursos 

financeiros. E após gerar todo este mal, as grandes potências não estão preparadas 

para receber a população migrante. 

A natureza em essência elementar, desregulada e politicamente incontrolada 

dos processos de globalização resultou na fundação de novas condições do tipo “terra 

de fronteira” no “espaço de fluxos” planetário, para qual se tem transferido grande 

parte da capacidade de poder que se alojava nos Estados soberanos modernos.34 

 A situação dos migrantes ambientais acaba sendo esta, que, na maioria das 

vezes, quando se consideram migrantes advindos de rupturas ambientais de 

aparecimento lento.  Os países insulares e com baixa topografia que possuem regiões 

costeiras e estão abaixo do nível do mar, estão mais vulneráveis aos efeitos climáticos 

e estão passíveis de enchentes, tsunamis devido ao aumento do nível do mar. 

                                                        
32 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. Tradução de André 

Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 79-81 

33 BAUMAN, Zygmund. 1925. Vidas desperdiçadas/ Zygmund Bauman; tradução Carlos Alberto Medeiros. 1 ed. Rio 
de Janeiro. Zahar, 2005. p.12 

34 BAUMANN, 2005, p 14. 
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Estes países mais vulneráveis podem ser mais ou menos afetados com as 

alterações climáticas, o que define isto é o fato da organização interna de cada país. É 

necessário que haja planejamento e efetivação de políticas públicas voltadas para 

mitigação e adaptação, estratégias essas que dependerão dos recursos financeiros e 

humanos de que esses países dispõem. Assim, os países mais pobres, e sem grandes 

estruturas, como é o caso da região do Chifre da África Citada acima, sofrem mais do 

que países como a Holanda, por exemplo. 

A Holanda possui vastos recursos, e cada vez mais investe em projetos deste 

tipo, é pioneira na construção de ilhas flutuantes (projeto com custo altíssimo devido a 

alta tecnologia a ser utilizada). As ilhas serão utilizadas em caso de seus habitantes 

sejam obrigados a migrar em consequência do aumento do nível do mar e do 

encobrimento de parte significativa do país.35  

O país possui capital financeiro vasto para investir nestas estratégias, além do 

que também possui profissionais com grande potencial para execução destes 

trabalhosos projetos.  Além disso, devido ao alto desenvolvimento da Holanda, a 

consciência ambiental de sua população também está bem acima dos países menos 

desenvolvidos. Kiribati, Tuvalu, Nauru e Vanuatu, por exemplo, já não possuem tantos 

recursos disponíveis para investir neste tipo de projeto, estando sujeitos às catástrofes 

que as mudanças climáticas podem gerar. 

Nos casos em que os países não têm condições de resolver sozinhos seus 

problemas ambientais, se faz válida a ideia de Beck: 

Problemas ambientais só podem ser solucionados de forma objetiva e razoável em 

negociações transfronteiriças e acordos internacionais, e o caminho até aí passa 

consequentemente por conferências e arranjos que atravessem inclusive as fronteiras 

das alianças militares. 36 

O autor, ainda comenta que há a recusa e o silêncio por grande parte das 

instituições e tomadores de decisão. A gravidade, a aceitação da existência do 

problema e o enfrentamento da situação são por muitas vezes ignorado, gerando o 

que o autor chama de “irresponsabilidade organizada” que gerará danos globais e 

                                                        
35 SUSTAINABILITY MONITOR FOR THE NETHERLANDS, 2011 

36 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 
Editora 34, 2010. p. 26. 
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duradouros e custosos.37 

A solidariedade internacional será necessária para a reconstrução dos países 

atingidos, dependendo da intensidade e do alcance do episódio. O Haiti, em 2010, foi 

atingido por um terremoto que foi o maior em 200 anos no país, além disso foi 

considerado o pior desastre urbano da atualidade, causando mais de 300 mil vítimas 

fatais e aproximadamente um milhão e meio de pessoas desabrigadas, comprova tal 

hipótese. O custo da catástrofe foi avaliado pelo Banco Mundial em 7.9 bilhões de 

dólares e a reconstrução vem sendo financiada por organizações, fundos e doadores 

internacionais. Sem esta ajuda, o país não teria como se reerguer sozinho 38 

O que se deve vislumbrar aqui é que temos uma nova realidade, o debate atual 

possui um cenário de transformações onde os problemas em torno dos migrantes 

ambientais serão cada vez mais recentes e cada vez mais sérios e complexos, e é por 

isto que o tema deve ser cada vez mais estudado, pesquisado e colocado em pauta. O 

debate atual deve ser abrangente, conectar as migrações ambientais com a relação 

meio ambiente e sociedade. O tema das migrações ambientais vem alastrando-se na 

comunidade acadêmica, dentro de um contexto de aprofundamento da crise 

ambiental global, e da falta de normas aplicáveis No Direito Internacional. O que se 

busca aqui é tentar entender os motivos desta migração e qual o futuro destas 

pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mudanças climáticas ocasionam mudanças de vida. Mudanças normalmente 

forçadas em busca de outros locais onde seja possível sobreviver. Os Estados afetados 

pelas consequências das alterações do clima organizam, com os recursos financeiros 

que possuem, alternativas para que possam evitar a migração da sua população. 

Percebe-se que alternativas e recursos financeiros não estão disponíveis na mesma 

quantidade a todos os Estados. A maioria dos países que estão localizados no Oceano 

                                                        
37 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 

Editora 34, 2010. p. 31. 

38 O serviço de notícias humanitárias da Thomson Reuters Foundation realiza cobertura de crises em todo o mundo 
e fornece informações sobre catástrofes naturais, conflitos, refugiados, fome, doenças e mudanças climáticas. 
REUTERS. Disponível em < http://www.reuters.com/ >. Acesso em: 20 set. 2017. 
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Pacífico não possuem recursos econômicos suficientes para evitar o desaparecimento 

do seu território devido ao aumento do nível do mar. 

 Há de se ressaltar também, que os efeitos negativos das mudanças climáticas 

afetam os Estados que menos contribuíram para alterações no clima. Significa dizer 

que os países desenvolvidos são os principais poluidores, porém os que menos sofrem 

com as alterações climáticas. 

 As migrações envolvendo alterações climáticas são um problema deste século e 

que precisa ser enfrentado pelo direito internacional. Os tratados, até o momento, não 

foram suficientes para diminuir os efeitos causadores dos gases de efeitos estufa, os 

principais responsáveis pelo aquecimento da Terra. A Convenção das Nações Unidas 

sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 tutela somente os refugiados de guerra, 

enquanto os demais refugiados, migrantes, imigrantes e deslocados ficam à margem 

deste sistema. Alguns documentos do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) 

se dedicam ao tema dos deslocados climáticos, ou também considerados refugiados 

ambientais, no entanto esses documentos têm caráter de soft law. 

 É preciso que a comunidade internacional perceba a necessidade de cuidar do 

planeta Terra para que a sobrevivência da humanidade seja possível também nas 

próximas gerações. Existe uma responsabilidade comum, mas diferenciada conforme 

já foi proposta pela Convenção sobre Mudanças Climáticas de 1992. O Acordo de Paris 

traz novas metas que precisam ser cumpridas urgentemente. 

Fato é que a maioria dos Estados não estão preparados para receber a 

quantidade de pessoas que estão deixando suas casas em busca de lugares mais 

seguros para sua sobrevivência. Também não há norma no direito internacional que 

determine que as pessoas sejam obrigatoriamente acolhidas por outros Estados ao 

deixarem a sua pátria. Contudo, existe um dever moral, baseado no princípio da 

solidariedade, em não devolver os migrantes para o local em que provavelmente não 

seria possível a sua sobrevivência. 

 Não há que se construir muros, mas garantir a sobrevivência das pessoas 

evitando guerras e garantindo um meio ambiente sustentável. 
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CIDADANIA, LEI NACIONAL E ESTATUTO PESSOAL DO INDIVÍDUO:                                    

A INFLUÊNCIA DO DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA1 

 

Roberta Clerici2 

 

1 O INDIVÍDUO COMO DESTINATÁRIO DAS NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO E DAS NORMAS DO DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma breve análise das modificações 

realizadas pelas normas emanadas no âmbito das instituições europeias e da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça acerca do estatuto pessoal do indivíduo no 

campo do direito internacional privado: portanto, do indivíduo que atravessa não 

somente as fronteiras dos territórios dos vinte e oito Estados-membros da União 

Europeia3, mas qualquer fronteira, ainda que extra europeia, porquanto as normas 

sobre os conflitos de leis se aplicam na presença de qualquer elemento externo de 

uma situação particular. Trata-se de verificar se e em que medida o direito 

“comunitário”4 pode incidir em relação à cidadania e ao critério da lei nacional 

referente ao estatuto pessoal do indivíduo, ou mesmo à esfera dos direitos (como 

aqueles pessoais e familiares) mais intimamente ligados à sua pessoa; e de comparar 

qual espaço resta para as normas de origem estatal e de origem internacional. 

 

                                                        
1 Artigo traduzido da língua italiana por Fernanda Ruy e Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC), com revisão de Gustavo Carnesella, Mestre pela mesma 
instituição. Título original do artigo: Cittadinanza, legge nazionale e statuto personale dell’individuo: l’influenza 
del diritto dell’Unione europea. 

2 Professora emérita de Direito Internacional Privado na Università degli Studi di Milano. 

3 Como é sabido, o número de Estados-membros deve ser reduzido a 27, de acordo com a saída do Reino Unido, 
que ativou, em 29 de março de 2017, os respectivos procedimentos previstos pelo art. 50 do Tratado da União 
Europeia. Sobre os efeitos futuros da saída da União sobre a matéria deste artigo, ver F. Pocar, Verso una “Brexit” 
anche della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito?, in Dialoghi con Ugo Villani, a cura di E. Triggiani e altri, 
Bari, 2017, tomo II, p. 743 ss.; P. Bertoli, La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2017. 

4 É utilizada a expressão “direito comunitário” por motivos de clareza do texto, em detrimento do emprego de 
“direito europeu”, a qual distingue estas normas a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa de 13 de 
dezembro de 2007, que introduziu o novo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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É conveniente esclarecer que neste campo as normas internacionais de direito 

internacional privado são esparsas e fragmentadas em alguns tratados, sendo que 

alguns deles muitas vezes não estão mais em vigor ou não receberam qualquer 

ratificação pelos Estados. Trata-se, em ambos os casos, de convenções elaboradas pela 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, a qual – como é notório – é 

composta por Estados europeus e extra europeus e cujas convenções podem ser 

retificadas também por Estados não membros da própria Conferência. Ainda se deve 

recordar que, depois de ter obtido uma alteração no Estatuto da Conferência, a 

própria União Europeia se tornou membro desta Organização Internacional, 

assumindo assim a competência para celebrar seus tratados5. Voltando às convenções 

internacionais, por um lado não estão mais em vigor aquelas “antigas”, como a 

Convenção da Haia de 12 de junho de 1902, destinada a regular os “conflitos de leis” 

em matéria de matrimônio; por outro lado, não recebeu nenhuma ratificação a 

Convenção da Haia de 1º de agosto de 1989, sobre a lei aplicável à sucessão em razão 

de morte6. 

Parece preferível, então, comparar o direito comunitário com o sistema de 

direito internacional privado de um Estado-membro, apresentando o exemplo da 

Itália. Convém, portanto, considerar em um primeiro momento as características e o 

conteúdo do sistema italiano; e examinar, em um segundo momento, se e como o 

direito “europeu” interveio neste setor. Nessa perspectiva, será necessário verificar se 

existem, no Tratado da União Europeia, as bases jurídicas para fundar a competência 

normativa das Instituições comunitárias na disciplina do estatuto pessoal dos 

indivíduos. 

 

 

                                                        
5 Isso ocorreu em 3 de abril de 2007, após a decisão 2006/719/2006, de 5 de outubro de 2006, do Conselho da 

(então) Comunidade Europeia, e da aprovação por parte dos Estados signatários da Conferência. 

6  Para um panorama das convenções de direito internacional privado elaboradas em diversas matérias, 
compreendendo numerosas convenções de direito processual civil internacional, ver: F. Pocar, T. Treves, R. 
Clerici, P. De Cesari, F. Trombetta-Panigadi, Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e 
processuale, III ed., Milano, 1999. 
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2 O ESTATUTO PESSOAL DO INDIVÍDUO E AS NORMAS SOBRE A AQUISIÇÃO DA 

CIDADANIA ITALIANA 

Não há uma definição de estatuto pessoal que seja consensualmente aceita 

pelos diversos ordenamentos estatais. A diferença dos ordenamentos de common law, 

nos quais tal noção é muito restrita e compreende somente a capacidade jurídica e o 

nome da pessoa, para os ordenamentos de civil law a respeito do estatuto pessoal 

residem não somente na capacidade jurídica e na capacidade de agir, mas também nos 

direitos de personalidade, incluindo os direitos ao nome, às relações familiares, às 

sucessões (além das doações e das adoções). Do ponto de vista do direito 

internacional privado, deve-se observar que os vários legisladores acreditam ser 

conveniente que tais matérias sejam reguladas de acordo com um único critério de 

base7. 

No tocante a esse aspecto, é notória a dicotomia entre a escolha do critério de 

domicílio, ou da residência, e a escolha do critério da nacionalidade do indivíduo; não é 

o caso de se deter sobre tal secular contraposição e os motivos que direcionam os 

legisladores para uma ou outra das duas escolhas mencionadas. Basta recordar que, 

justamente a fim de superar essa dicotomia, a Conferência da Haia de direito 

internacional privado introduziu nas convenções elaboradas após a Segunda Guerra 

Mundial o critério da residência habitual do indivíduo8. 

Com relação ao sistema italiano de direito internacional privado, não se pode 

esquecer que a Itália é a pátria de Pasquale Stanislao Mancini, homem político, 

estudioso e quase legislador, mas sobretudo defensor convicto da preeminência da 

Nação (autêntica entidade real e permanente, criada pela história) em comparação 

                                                        
7 Neste sentido, ver: B. Ubertazzi, La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato, Padova, 2006, 

p. 66 ss. 

8 Tal critério foi adotado desde a Convenção de 24 de outubro de 1956 sobre a lei aplicável às obrigações 
alimentares para os menores de idade. Tais questões retornaram recentemente, conforme: F. Mosconi, Sul 
criterio della cittadinanza: da Mancini ai giorni nostri, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2011, p. 634 ss.; E. Di Napoli, A Place Called Home: il principio di territorialità e la localizzazione dei rapporti 
familairi nel diritto internazionale privato post-moderno, ibidem, 2013, p. 899 ss.; P. Franzina, The Evolving Role of 
Nationality in Private International Law, in S. Forlati, A. Annoni (eds.), The Changing Role of Nationality in 
International Law, London, 2013, p. 193 ss. 



153 
 

com o Estado (entidade artificial e arbitrária, criada pela política)9. Não surpreende, 

portanto, o fato de que o primeiro corpus de normas italianas de direito internacional 

privado, qual seja, os artigos 4 a 15 das disposições preliminares do código civil de 

1865 (emanado logo após o nascimento do Estado unitário italiano), acolheu como 

critério de conexão principal aquele relativo à lei nacional da pessoa. 

E não é de se admirar que as normas de 1865 sobre a cidadania italiana (artigos 

6 a 12 do código civil) foram inspiradas pelo princípio do direito romano relativo à 

aquisição do status civitatis, tendo por base o princípio do ius sanguinis10. 

Esse tradicional modo de aquisição da cidadania por filiação – naturalmente, 

somente pelo pai italiano – e pelo critério da lei nacional permanecem tanto na 

primeira lei orgânica sobre a cidadania italiana, isto é, na lei de 13 de junho de 1912 n. 

555, quanto no subsequente sistema de direito internacional privado, ou seja, nos 

artigos 17 a 31 das disposições preliminares ao código civil de 1942 (emanado em 

1939)11. 

Recentemente, porém, parece menos convincente a conservação dos mesmos 

princípios ora assinalados. De um lado em virtude da lei de 5 de fevereiro de 1992 n. 

91, que constituiu a nova lei orgânica sobre a cidadania italiana; de outro, da lei de 31 

de maio de 1995 n. 218, a qual contém a “reforma do sistema italiano de direito 

internacional privado”. Nos anos noventa do século passado, a Itália já havia, 

efetivamente, se transformado de um País com forte emigração para um País de 

imigração predominante; e já era evidente, desde então, que o fluxo de estrangeiros 

imigrantes estava destinado a aumentar com o passar do tempo. 

Concernente às normas relativas à cidadania, pode-se afirmar que o legislador 

de 1992 não aceitou as propostas que tendiam a uma rápida e eficaz integração dos 

imigrantes residentes na Itália, e sobretudo de seus filhos nascidos no território 

                                                        
9 Para maior aprofundamento, ver: E. Jayme, Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra 

Risorgimento e attività forense, Padova, 1988; B. Ancel, Éléments d’une histoire de droit international privé, Paris, 
2017, p. 44 ss. Deve-se recordar, ainda, que Mancini dizia se inspirar, especificamente em relação ao estatuto 
pessoal do indivíduo, no art. 3, § 3º, do Code Civil de Napoleão, de 1804. 

10 Sobre este aspecto, ver: R. Clerici, La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1993, p. 12 ss. 

11 Ver: I. Castangia, Il criterio della cittadinanza nel diritto internazionale privato, Napoli, 1983. 
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italiano. O princípio do ius sanguinis permanece inalterado, mas é justamente 

estendido à filiação da mãe italiana, após um acórdão, emanado pela Corte 

Constitucional, declarar a ilegitimidade das normas de 1912 12 . Ademais, são 

conhecidas as investigações empreendidas nos registros de estado civil (e nos registros 

das paróquias italianas) por parte de descendentes de emigrantes italianos, 

especialmente dos Países do Centro e da América do Sul, à procura de um antepassado 

de origem italiana. 

Em todo caso, apesar das declarações efetuadas dentro e fora do Parlamento 

italiano sobre as qualidades da lei de 1992, a qual deveria refletir um novo modelo de 

sociedade italiana “multiétnica e multicultural”13, ela demonstra notáveis aspectos de 

restrição com relação ao passado. 

De fato, a nova norma (art. 10) sobre a aquisição da cidadania por 

naturalização, ou seja, aquela realizada por meio do pedido efetuado por estrangeiro 

não casado nem descendente de cidadão italiano, bem como não nascido na Itália, 

aumentou de cinco para dez anos o período de residência na Itália a fim de que se 

possa apresentar o mencionado pedido. Além disso, a nova norma sobre a aquisição 

voluntária da cidadania em prol do estrangeiro nascido na Itália (art. 4, § 2) exige uma 

residência ininterrupta no território italiano que inicia com o nascimento e se estende 

até o advento da maioridade; em sentido contrário, a lei de 1912 considerava 

suficiente a residência de um ano entre a menoridade e a maioridade. Todavia, é 

compreensível o novo requisito da “residência legal” quando considerado o aumento 

do fenômeno dos imigrantes clandestinos. No entanto, deve-se recordar que, sob o 

impulso de algumas decisões italianas favoráveis à garantia desse modo de aquisição 

de cidadania, uma nova norma permite hoje tal aquisição até mesmo para aqueles 

que, nascidos e residentes na Itália, não podem apresentar as certidões de 

nascimento, desde que comprovem a sua residência com outros documentos14. 

O posicionamento de restrição da nova lei sobre cidadania italiana foi 

                                                        
12 Acórdão de 9 de fevereiro de 1983 n. 30. 

13 Ver: R. Clerici, La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano cit., p. 328 s. 

14 Trata-se do art. 33 da lei de 6 de agosto de 2013 n. 98. Consultar: R. Clerici, Art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 
91, in A. Zaccaria (diretto da), Commentario breve al diritto di famiglia, III ed., Padova, 2016, spec. p. 1895 ss. 
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reforçado, recentemente, sempre tendo por objetivo a redução do fenômeno dos 

imigrantes clandestinos, tornando mais severas as normas sobre a aquisição facilitada 

do status civitatis italiano mediante o casamento com um cidadão italiano (art. 5): a lei 

de 1992 previa que, para o cônjuge estrangeiro, bastava um período de seis meses de 

residência na Itália. Em seguida à promulgação da lei de 15 de julho de 2009 n. 94, tal 

período foi elevado para dois anos, na tentativa de desestimular os casamentos “de 

conveniência”, arranjados exclusivamente para a aquisição do status civitatis italiano15. 

 

3 O ESTATUTO PESSOAL DO INDIVÍDUO NO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

ITALIANO 

Se passarmos agora à vertente do direito internacional privado, a escolha 

conservadora a favor da lei nacional para a disciplina do estatuto pessoal do indivíduo 

é motivada por princípios parcialmente distintos. 

No campo das normas conflituais, a manutenção do critério de conexão da 

nacionalidade, isto é, da lei nacional do indivíduo, deriva inicialmente da tentativa de 

não abandonar o princípio da nacionalidade, fortemente enraizado no sistema italiano 

e considerado, por conseguinte, irrenunciável, apesar da profunda mutação da 

realidade social italiana. A essa justificativa adiciona-se aquela relativa a uma maior 

utilidade prática de tal critério, tendo em vista que seria mais fácil verificar a cidadania 

em vez de a residência de um indivíduo; e aquela derivada de uma análise comparativa 

da maior parte dos sistemas da Europa continental, ainda fundados – ao menos nos 

anos oitenta do século passado – na aplicação da lei nacional do indivíduo16. Além 

disso, essa escolha legislativa pretende respeitar a identidade pessoal do indivíduo, em 

vez de considerá-lo imediatamente integrado à comunidade social do Estado italiano 

em que reside 17. 

                                                        
15 R. Clerici, Artt. 5-8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in A. Zaccaria (diretto da), Commentario breve al diritto di 

famiglia cit., p. 1893 s. 

16 Ver: E. Vitta, Memoriale e progetto di legge, in Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano, 
Milano, 1986, p. 18 ss. 

17 A favor desta escolha normativa, e também para obter considerações gerais, consultar as contribuições de: E. 
Jayme, Diritto di famiglia: società multiculturale e nuovi sviluppi nel diritto internazionale privato, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 1993, p. 295 ss.; e sobretudo Identité culturelle et Intégration: le Droit 
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Esta constante escolha a favor do critério da nacionalidade implicou, contudo, 

em uma série de redimensionamentos.  

O primeiro deles diz respeito a dois notáveis acórdãos constitucionais 

proferidos em 1987, nos quais a Corte Constitucional declarou ilegítimas duas normas 

das disposições preliminares do código civil de 1942 (artigos 18 e 20, § 1º) que, no 

tocante às relações pessoais entre cônjuges e às relações entre genitores e filhos, 

indicavam como competentes, respectivamente, a lei nacional do marido e aquela do 

pai, caso os dois cônjuges ou os dois genitores não possuíssem a mesma cidadania18. 

Os juízes constitucionais rejeitaram a tese sobre a “neutralidade” das regras 

conflituais, segundo a qual aquelas se limitam a invocar as normas de um determinado 

ordenamento, com base no critério de conexão, sem considerar o seu conteúdo. Foi 

vetado, por outro lado, o critério da lei nacional do marido ou do pai, porquanto 

somente permitia ao indivíduo do sexo masculino contar antecipadamente com a 

aplicação de uma lei por ele mais conhecida. 

O legislador de 1995 teve, portanto, que introduzir novos critérios para as 

referidas relações familiares, em conformidade com a paridade entre os sexos. Em 

particular, de forma a manter o critério da nacionalidade para os cônjuges 

pertencentes ao mesmo Estado, para a disciplina das relações pessoais e patrimoniais 

bem como de divórcio e da separação entre cônjuges de diferentes cidadanias, foi 

previsto um critério de tipo territorial, desconhecido dos outros sistemas estatais de 

direito internacional privado e nem sempre fácil de aplicar: aquele da “principal 

localização da vida matrimonial”, que nem sempre coincide com a residência habitual 

comum dos cônjuges. 

O critério da nacionalidade foi mantido também para a constituição e a 

disciplina das relações de filiação; todavia, tal critério tornou-se hoje equidistante no 

que diz respeito aos dois genitores, uma vez que é focado exclusivamente pela lei 

nacional do filho, sujeito considerado o centro de gravidade desse tipo de relação. As 

                                                                                                                                                                   
international privé postmoderne, in Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, t. 251, 
1995, spec. 167 ss. 

18 Acórdão de 5 de março de 1987 n. 71 e de 10 de dezembro de 1987 n. 477. 
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poucas exceções previstas em prol da lei nacional de um dos genitores foram 

introduzidas a fim de permitir a aplicação de uma lei mais favorável à investigação da 

filiação, portanto sempre com o objetivo de salvaguardar a situação jurídica do 

descendente. 

O critério da lei nacional do indivíduo vale, ainda, para a disciplina da 

capacidade das pessoas físicas (arts. 20, 23 da lei n. 218/95), dos direitos de 

personalidade, compreendendo o direito ao nome (art. 24), ao matrimônio, às 

relações familiares e suas disfunções (arts. 27, 29-31), de filiação (arts. 33-36) e das 

sucessões em razão de morte (art. 46).  

Não obstante, tal critério não pode chegar a outra conclusão senão à aplicação 

a um indivíduo das normas que seu ordenamento nacional recusar-se-ia a aplicar. Um 

ulterior redimensionamento da operatividade da lei nacional é constituído pelo 

instituto do reenvio, introduzido pela primeira vez na lei n. 218/95 (art. 13). As normas 

italianas de direito internacional privado não mais evocam diretamente as normas 

materiais ou substanciais estrangeiras, apesar de ainda utilizarem as regras conflituais 

do referido ordenamento estrangeiro. Assim, o divórcio entre dois cidadãos de San 

Salvador que residem na Itália não é regulado pela lei salvadorenha de extinção do 

casamento, mas – em virtude da regra conflitual daquele Estado que reclama a lei do 

domicilio do cônjuge – pela lei italiana sobre divórcio. E esta consequência pode valer 

para muitos cidadãos dos Estados do Centro e da América do Sul. 

Por conseguinte, permanecendo fiel ao critério da nacionalidade, a lei italiana 

de direito internacional privado deseja alinhar-se com a escolha normativa fundada 

nos ordenamentos nacionais determinados por suas regras conflituais, a fim de 

alcançar a chamada uniformidade de soluções. Tal uniformidade garante ao indivíduo 

a continuidade do seu estatuto pessoal além das fronteiras. Todavia, na prática, os 

tribunais italianos mostram (salvo raríssimas exceções) “esquecer” a aplicação do art. 

13, e se referem de maneira direta às normas materiais do ordenamento estrangeiro19. 

                                                        
19 Neste aspecto, ver: F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, vol. I, Parte generale e 

obbligazioni, VII ed., 2015, p. 247 ss.; ver, também, C. Campiglio, Versatilità e ambiguità del meccanismo del 
rinvio, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2010, p. 367 ss. 
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É certo, entretanto, que o princípio da continuidade do estatuto pessoal pode 

sofrer relevantes limitações no interior de um ordenamento estatal diverso daquele do 

Estado de origem. A primeira refere-se ao tradicional e irrenunciável limite da ordem 

pública internacional: a norma estrangeira não pode ser aplicada se os efeitos por 

parte das regras conflituais se revelarem em contraste com os princípios fundamentais 

da lex fori. Quando arguido este limite, codificado também pela lei n. 218/95 (art. 16), 

o princípio da uniformidade de soluções deverá, evidentemente, ceder em favor do 

princípio da harmonia interna das soluções. 

As correntes migratórias provenientes de numerosos Estados islâmicos 

produzem, justamente em matéria de estatuto pessoal, um aumento dos casos de 

contrariedade à ordem pública, sobretudo após a aplicação da lei nacional aos 

cidadãos de tais Estados. Os ordenamentos jurídicos de matriz religiosa muçulmana 

são de fato inspirados, como é notório, em um critério de discriminação em 

detrimento das mulheres em matéria de capacidade, requisitos do casamento, 

relações entre os cônjuges e entre os genitores e seus filhos, dissolução de casamento, 

sucessão em razão de morte20. 

Outra barreira em relação à continuidade do estatuto pessoal do indivíduo é 

observada quando da presença na lex fori das chamadas normas de aplicação 

necessária, cuja categoria também é contemplada pela lei italiana de direito 

internacional privado (art. 17). Trata-se de normas materiais ou substanciais, dotadas 

de um elevado grau de imperatividade, na medida em que refletem exigências 

econômicas ou sociais consideradas prioritárias. A presença de tais normas em um 

determinado âmbito do ordenamento italiano impede o funcionamento das regras 

conflituais, uma vez que considera intolerável a evocação de qualquer direito 

estrangeiro. Refere-se, pois, a um limite preventivo à aplicação das normas 

estrangeiras, diferentemente da ordem pública, que constitui um limite posterior. 

Recentemente, o mesmo legislador italiano introduziu, em virtude da emanação da lei 

                                                        
20 Consultar: R. Clerici, La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico internazionale, in 

Famiglia e diritto, 2009, p. 197 ss.; A. Malatesta, Cultural Diversity and Private International Law, in G. Venturini, 
S. Bariatti (a cura di), Liber F. Pocar. Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, vol. II, Milano, 2009, p. 643 
ss.; C. Campiglio, Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 
2011, p. 1029 ss. 
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sobre a integral paridade dos filhos nascidos dentro ou fora do casamento21, novas 

normas de direito internacional privado sobre filiação, incluindo o art. 36-bis, que 

sanciona a aplicação imperativa das normas italianas que atribuem a responsabilidade 

parental ao pai e à mãe. Estabeleceram ainda o dever paritário de provimento dos 

filhos e conferiram ao juiz o poder de adotar medidas restritivas ou ablativas da 

mesma responsabilidade se forem reconhecidos comportamentos prejudiciais à 

própria prole22. 

Por fim, um terceiro obstáculo à continuidade do estatuto pessoal do indivíduo 

pode emergir, no caso de pessoas dotadas de mais de uma nacionalidade, da 

preferência acordada em prol daquela correspondente à lex fori. A lei n. 218/95, assim 

como outras leis europeias de direito internacional privado, estabelece essa 

prevalência (art. 19, § 2º). Inversamente, no caso de mais cidadanias estrangeiras, 

deve ser considerada aquela que respeita a “ligação mais estreita com um 

determinado Estado” (segundo um balizado critério do direto internacional da 

cidadania efetiva); porém, se dentre as cidadanias, uma delas for a italiana, esta última 

deve ser considerada exclusiva, independentemente do fato de não corresponder à 

cidadania efetiva. 

Pode-se agora questionar se uma norma com esse conteúdo, assim como 

normas análogas previstas em outros sistemas europeus, está em conflito com o art. 

12 do Tratado da Comunidade Europeia – e hoje com o art. 18 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) –, os quais vetam “qualquer discriminação 

efetuada em razão na nacionalidade”. Contudo, para fornecer uma resposta a essa 

questão, faz-se necessário verificar se, e em que medida, o direito comunitário pode 

produzir efeitos também na nacionalidade e no estatuto pessoal dos indivíduos. 

 

                                                        
21 Lei de 10 de dezembro de 2012, n. 129, Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, a qual foi 

seguida do decreto legislativo de implementação de 28 de dezembro de 2013 n. 154. 

22 Ver: C. Honorati, La nuova legge sulla filiazione e il suo impatto sul diritto internazionale privato, in G. Ballarani, A. 
Cagnazzo, B. De Filippis e altri, Modifiche al codice civile e alle leggi speciali, Napoli, 2014, p. 261 ss.; O. Lopes 
Pegna, Riforma della filiazione e diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 2014, p. 394 ss. 
E. Bergamini, Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni 
aperte, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2015, p. 315 ss. 
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4 O ESTATUTO PESSOAL DO INDIVÍDUO E O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA: A 

CIDADANIA COMUNITÁRIA 

É consabido que o Tratado de Maastricht de 1992 introduziu, no Tratado da 

Comunidade europeia, um grupo de normas expressamente dedicadas à “cidadania da 

União” (arts. 17-22), em seguida transpostas nos arts. 18-25 do TFUE. É igualmente 

notório que não se trata de uma autêntica cidadania, relevante também para o direito 

internacional, pelo simples fato de que a União Europeia não é (e provavelmente 

nunca se tornará) um Estado federal. 

A cidadania “comunitária” ou “europeia” é antes uma cidadania 

“complementar” em relação àquela dos Estados-membros, que atribui uma série de 

direitos, mas nenhum dever23. Além disso, alguns de tais direitos24 são garantidos 

pelos arts. 227 e 228 do TFUE também às pessoas residentes na Comunidade, 

portanto, aos cidadãos extracomunitários. Ao cidadão europeu vêm, então, reservados 

os direitos de liberdade de circulação no território comunitário (art. 21), o direito de 

voto ativo e passivo nas eleições municipais do Estado-membro no qual reside (art. 22) 

e o direito de proteção diplomática no território de um País terceiro, oferecido por um 

Estado-membro diferente daquele do qual pertence, quando este último não possuir 

relações diplomáticas com aquele País (art. 23)25. 

Dado que a cidadania da União se soma àquela dos Estados-membros e “não a 

substitui”26, esses Estados permanecem livres para determinar os modos de aquisição 

e de perda dos respectivos status civitatis. 

Tal competência exclusiva foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, ao final do 

acórdão de 1992, no o caso Micheletti27, e reafirmada no acórdão de 2004, no caso Zhu 

                                                        
23 Apesar de o art. 20, § 2º, prever que os cidadãos “são sujeitos de deveres previstos no presente Tratado”, 

nenhuma obrigação de tipo constitucional é prevista no referido Tratado. 

24 Como o direito de petição ao Parlamento Europeu e de se dirigir ao Provedor de Justiça (art. 24). 

25 Ver: M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, II ed., 
Milano, 2006, pp. 1-80 e E. Triggiani (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011; M.C. 
Baruffi, I. Quadranti (a cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, Napoli, 2012; B. Nascimbene, Le 
droit de la nationalité et le droit des organisations d’intégration régionales. Vers de nouveaux statuts de résidents, 
in Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, t. 367, 2014, spec. p. 296 ss. 

26 Conforme o art. 9 do Tratado sobre a União Europeia e o art. 20 do TFUE. 

27 Tribunal de Justiça, 7 de outubro de 1992, no caso C-369/90. A mesma orientação transparecia já nos acórdãos de 
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e Chen28. No primeiro acórdão, os juízes afirmaram, contudo, sinteticamente e sem 

motivações ulteriores, que a citada competência estatal deve ser exercitada na 

“observância do direito comunitário”29. 

Por outro lado, o Tribunal de Justiça não fez qualquer referência ao critério da 

cidadania efetiva, o qual muitas vezes foi evocado pela Corte Internacional de Justiça e 

por outras Cortes internacionais, e desempenha um papel também nos sistemas de 

direito internacional privado dos Estados, conforme anteriormente apontado30. 

Verifica-se, pois, que aos magistrados de Luxemburgo não interessa a 

introdução de restrições à competência dos legisladores nacionais, na medida em que 

isso garante aos cidadãos europeus os direitos previstos no Tratado ou nos atos 

comunitários de direito derivado: ou seja, os resultados vantajosos que daí possam 

derivar. 

De fato, no caso Micheletti, o Tribunal nega-se a utilizar o critério do direito 

internacional, já recordado, relativo à cidadania efetiva, que nesta ocasião coincidia 

com uma cidadania extracomunitária. É, pelo contrário, privilegiada a cidadania de um 

Estado comunitário, a fim de reconhecer aos titulares de tal status os direitos 

derivados da cidadania da União no tocante à liberdade de circulação de pessoas. 

Também no caso Zhu e Chen é privilegiado o direito à liberdade de circulação no 

território comunitário: na verdade, o nascimento do filho de dois cidadãos 

extracomunitários tinha sido propositalmente programado em um Estado-membro 

                                                                                                                                                                   
7 de fevereiro de 1979, caso 136/78, Auer, e no de 19 de janeiro 1988, caso 292/86, Gullung; sendo 
posteriormente confirmado no acórdão de 23 de fevereiro de 1994, no caso Scholz. 

28 Tribunal de Justiça, 19 de outubro de 2004, no caso C-200/02. 

29 Ponto 10 do acórdão. 

30 Ver supra, par. 3, in fine. De fato, no caso Micheletti, a Corte se recusa a utilizar o critério mencionado, que na 
ocasião coincidia com uma nacionalidade extracomunitária, a favor da cidadania europeia. O subsequente 
acórdão do caso Hadadi (16 de julho de 2009, caso C-168/08, particularmente o par. 55) atinge a mesma 
conclusão, no confronto de dois cônjuges nacionais tanto da Hungria quanto da França, com menção ao 
Regulamento (CE) n. 2201/2003, de 27 de novembro de 2003, que introduz inter alia regras uniformes sobre a 
jurisdição competente para controvérsias matrimoniais. Esse entendimento fora antecipado por dois acórdãos de 
1975 (20 de fevereiro de 1975, casos 21/74 e 37/74), relativos aos casos Airola e De Broeck, que versavam sobre 
dois nacionais belgas que adquiriram a cidadania italiana automaticamente, em virtude de casamento, sob os 
auspícios da Lei n. 555/1912; e pelo ulterior caso Kenny-Levick (14 de dezembro de 1979, caso 257/78). Para mais 
detalhes sobre o comportamento das diversas Cortes a tal respeito, ver R. Clerici, Freedom of States To Regulate 
Nationality: European Versus International Court of Justice?, in N. Boschiero, T. Scovazzi, C. Pitea, C. Ragni (Eds.), 
International Courts and the Development of International Law. Essays in Honour of T. Treves, The Hague, 
2013, p. 839 ss. 
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que adotava o princípio do ius soli, com a finalidade de aquisição da relativa cidadania 

pelo menor de idade; e a extensão dos correspondentes direitos “derivados” da 

cidadania da União (incluindo o direito de se transferir para um outro Estado-membro) 

à mãe, que não poderia abandonar o filho em idade tenra. Por outro lado, não é 

coincidência que este tipo particular de cidadania, tão intimamente ligado à liberdade 

de circulação, seja considerado um modelo futuro também para outras organizações 

internacionais e regionais31. 

Todavia, o status de direito fundamental que caracteriza a cidadania europeia 

adquire subsequentemente um papel exclusivo, isto é, não vincula necessariamente, 

por parte do Tribunal de Justiça, a liberdade de circulação dos indivíduos. No leading 

case concernente ao acórdão Ruiz Zambrano32, foram reconhecidos os direitos 

“derivados” relativos à permanência na União nos confrontos dos genitores 

colombianos de dois menores de idade que adquiriram a cidadania belga iure soli, mas 

sem abandonar este Estado-membro. Inicia, assim, uma nova orientação 

jurisprudencial que continua ininterrupta nos tempos atuais; e se enriquece, de um 

lado, pelos novos aspectos – por exemplo, superando também a decisão do Estado de 

expulsar os genitores por condenações penais – e, de outro, reforçando o status de 

cidadão comunitário dos menores, com fortes apelos à tutela da mesma sanção do art. 

24 da Carta dos direitos fundamentais33. 

Além disso, os juízes de Luxemburgo não hesitaram em colocar barreiras, ou 

algumas limitações, mesmo para a aplicação de normas nacionais em matéria de 

                                                        
31 Para aprofundamento no que diz respeito ao Mercosul, ver: B. Nascimbene, Le droit de la nationalité et le droit 

des organisations d’intégration régionales cit., p. 296 ss.; A. Beltrame De Moura, Dai diritti di circolazione e 
soggiorno delle persone alla cittadinanza del Mercosul, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2015, 
p. 601 ss. 

32 Acórdão de 8 de março de 2011, no caso C-34/09. No mais, o Tribunal chegou a um igual resultado, vinculado ao 
exercício da liberdade de circulação, no acórdão Garcia Avello, de 2003. Ver infra, par. 6. 

33 Sobre a evolução da jurisprudência do Tribunal nesta matéria, ver: A.L Sciacovelli, Gli effetti della giurisprudenza 
Zambrano sulle politiche statali di immigrazione e di tutela dell’ordine pubblico: in margine alle sentenze Réndon 
Marín e CS, in Dialoghi con Ugo Villani cit., p. 487 s. Às últimas duas decisões citadas no título da supracitada obra 
(casos C-165-14e 304/2014, respectivamente, ambos de 13 de setembro de 2016), deve se adicionar uma 
igualmente importante decisão de 10 de maio de 2017, no caso C-133/15, Chavez-Vilchez e outros, relativo aos 
filhos de um genitor cidadão comunitário e de outro genitor nacional de um país terceiro, na qual a Corte exorta 
aos juízes nacionais a avaliar se uma decisão contrária à permanência destes pais não “privariam o menor de 
idade do desfrute efetivo do conteúdo essencial dos direitos provenientes do status de cidadão da União, 
obrigando-o a deixar o território da União, amplamente considerado”. 
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cidadania. Emblemático o acórdão Rottmann34, relativo a um cidadão austríaco que 

perdeu a sua nacionalidade de origem em virtude da aquisição voluntária daquela 

alemã, escondendo, contudo, das autoridades alemães alguns precedentes penais, e 

incorrendo assim na revogação desta última e, por conseguinte, na perda também da 

segunda cidadania. Após o habitual apelo à competência exclusiva dos Estados nesta 

matéria, e enfatizando o caráter fraudulento da aquisição da cidadania alemã, o 

Tribunal de Justiça frisou com vigor a importância que o direito comunitário atribui ao 

status fundamental de cidadão da União. Em particular advertiu, de um lado, o 

tribunal alemão a aplicar o princípio da proporcionalidade, ou de verificar, por 

exemplo, se tal privação da cidadania seria justificada de acordo com a gravidade da 

infração cometida pelo interessado, e se era possível recuperar sua nacionalidade de 

origem; de outro, recordou às autoridades austríacas que a obrigação dos Estados-

membros de exercitarem sua competência em matéria de cidadania “em respeito ao 

direito da União” vale tanto para o Estado-membro de naturalização quanto para o 

Estado-membro de origem35. 

Portanto, mesmo sob esse último e delicado aspecto, e malgrado as prudentes 

considerações iniciais do acórdão, observa-se que a soberania dos Estados-membros 

sofre um inegável redimensionamento. 

 

5 EM DIREÇÃO A UM NOVO ESTATUTO PESSOAL DO INDIVÍDUO NO DIREITO 

COMUNITÁRIO 

É notório que o Tratado de Amsterdã de 1997 introduziu uma nova 

competência às Instituições comunitárias no âmbito da “cooperação judiciária em 

matéria civil” (art. 61, “c”). O art. 65 “b” expressamente estende tal competência para 

a “promoção da compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em 

matéria de conflitos de leis e de competência jurisdicional”. E é igualmente sabido que 

tal competência foi confirmada (com modificações sutis) pelo Tratado de Lisboa de 

                                                        
34 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Sessão), 2 de março de 2010, no caso C-135/08. 

35 Sobre estes aspectos, ver amplius R. Clerici, Freedom of States To Regulate Nationality cit., p. 853 ss. 
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2007, em particular no art. 81 do TFUE36. 

Estas normas forneceram, e ainda fornecem, a base jurídica para a emanação 

dos atos comunitários que contêm regras uniformes não somente de direito 

processual civil internacional, mas também de direito internacional privado. Para além 

dos Regulamentos relativos à lei aplicável às obrigações contratuais e não-contratuais 

(Roma I e Roma II)37, foram adotados dois atos específicos, respectivamente relativos à 

disfunção das relações familiares e à sucessão em razão de morte: portanto, matérias 

concernentes ao estatuto pessoal do indivíduo. 

Trata-se, antes de mais nada, do regulamento (UE) n. 1259/2010 de 20 de 

dezembro de 2010, relativo à implementação de uma cooperação reforçada no 

domínio da lei aplicável ao divórcio e à separação de corpos (muitas vezes 

sinteticamente denominado de “Roma III”, embora este título não esteja contido no 

título), o qual constitui o primeiro ato de fonte comunitária em matéria da lei aplicável 

às relações familiares38, embora atualmente vincule somente 17 Estados-membros em 

virtude do procedimento de coordenação reforçada39. 

Em respeito ao sistema italiano de direito internacional privado, esse substitui o 

art. 31 da lei de 31 de maio de 1995 n. 218, uma vez que as novas normas são dotadas 

                                                        
36 Cumpre aqui destacar R. Clerici, Art. 81 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione 

europea, II ed., Padova, 2014, p. 646 ss. 

37 Inicialmente foi emanado o Regulamento (CE) n. 864/2007 de 11 de julho de 2007 sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais e, posteriormente, o Regulamento (CE) n. 593/2008 de 17 de junho de 2008 sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais. 

38 Sobre os numerosos comentários em relação a este ato, ver: K. Boele-Woelki, For Better or for Worse: the 
Europeanization of International Divorce Law, in Yearbook of Private International Law, 2010, p. 1 ss.;  P. Franzina 
(a cura di), Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Nuove leggi 
civili commentate, 2011, p. 1435 ss; P. Hammje, Le nouveau Règlement (UE) n. 1259/2010 mettant en oeuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, in Revue critique 
droit international privé, 2011, p. 312 ss.; B. Nascimbene, Le norme di conflitto in tema di separazione e divorzio 
nel regolamento 1259/2010, in Diritto del commercio internazionale, 2012, p. 343 ss. Ver também infra, nota 41. 

39 Acerca desse procedimento, previsto pelo art. 20 do TUE e pelos art. 326-334 do TFUE, o qual permite que apenas 
alguns Estados-membros se vinculem a determinados atos comunitários, ver M. Franchi Fiocchi, Artt. 326-334 
TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea cit., p. 1492 ss; e com foco 
específico na presente matéria, ver S.M. Carbone, C. Tuo, Gli strumenti di diritto dell’Unione europea in materia di 
famiglia e il Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 301 ss.; F. Pocar, Brevi note sulle 
cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2011, p. 301 s.; I. Ottaviano, La prima cooperazione rafforzata dell’Unione europea: una disciplina comune in 
materia di separazioni personali e divorzi transnazionali, in Diritto dell’Unione europea, 2011, p. 125 ss. Os atuais 
Estados-membros que assumiram tal posicionamento, além da Itália, são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Eslovênia, Espanha, Estônia, França, Grécia, Hungria, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal e Romênia. 
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de caráter universal, porquanto podem invocar a lei de qualquer Estado40 . O 

regulamento introduz sobretudo duas relevantes inovações no sistema de direito 

internacional privado da Europa continental. Em primeiro lugar, aquela relativa ao 

critério de conexão principal, constituído pela escolha da lei que regula a parte dos 

cônjuges (art. 5), até agora parcialmente adotada apenas por três Estados-membros41. 

Embora essa escolha não seja ilimitada42, representa uma autêntica novidade 

em matéria de divórcio e de separação de corpos, mesmo para a Itália43. A União 

Europeia, ao privilegiar a autonomia dos indivíduos (aqui como em outros 

regulamentos no setor em questão), se inspira nos princípios da flexibilidade e da 

segurança jurídica44: isso significa que garantir a autonomia privada também nesta 

matéria leva a uma maior previsibilidade da legislação aplicável. 

Na ausência de escolha, introduziu-se como critério ulterior aquele da 

residência habitual dos cônjuges; e a título residual aquele da cidadania comum e da 

lex fori (art. 8)45. Mais uma vez as Instituições comunitárias demonstram que desejam, 

antes de mais nada, a integração dos indivíduos (europeus e não europeus) no 

ambiente social, ou no Estado-membro, em que vivem. 

Em princípio, as mesmas considerações podem ser repetidas em relação ao 

Regulamento (UE) n. 650/2012 de 4 de julho de 2012 sobre a sucessão em razão de 

morte. Na verdade, na parte relativa às normas de direito internacional privado46, vêm 

                                                        
40 Art. 4 do Regulamento. 

41 Alemanha, Bélgica e Países Baixos; este último, entretanto, não está entre os Estados participantes. 

42 Segundo seu art. 5, §1º, pode se escolher a lei do Estado de residência habitual dos cônjuges (“a”), a lei do Estado 
em que um dos cônjuges residiu pela última vez, caso este ainda seja daquele residente (“b”), a lei nacional de 
um dos cônjuges (“c”) ou a lei do foro (“d”). 

43 Sobre este critério, ver: P. Franzina, L’autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di legge in materia di 
separazione e divorzio, in Rivista di diritto internazionale, 2011, p. 488 ss.; I. Viarengo, Il regolamento UE sulla 
legge applicabile alla separazione personale e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2011, p. 601 ss.;  R. Clerici, Il ruolo dell’autonomia privata tra espansione e 
limiti di operatività nel regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione 
personale, in Diritto del commercio internazionale, 2012, p. 351 ss.; I. Queirolo, L. Carpaneto, Considerazioni 
critiche sull’estensione dell’autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento “Roma III”, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2012, p. 51 ss.; A. Röthel, Il regolamento Roma III: spunti per una 
materializzazione dell’autonomia delle parti, ibidem, 2013, p. 883 ss. 

44 Sobre este aspecto, ver: O. Feraci, L’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’Unione 
europea, in Rivista di diritto internazionale, 2013, spec. p. 443 ss. 

45 Art. 8. 

46 Este Regulamento, na verdade, é relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das 
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introduzidos também neste caso seja o critério de conexão da vontade do de cuiús, 

seja o critério da última residência habitual do mesmo, contudo em ordem de 

importância diversa a respeito do regulamento precedente, consoante 

respectivamente previsto no art. 22 e no art. 21 § 2º. Nem assumem relevo, na 

perspectiva aqui indicada, de um lado o recurso (excepcionalmente) ao critério de 

conexão mais próximo quando, no momento da morte, a conexão manifestamente 

mais estreita com um Estado diverso daquele da última residência habitual47; de outro, 

a previsão de uma escolha de lei limitada à nacional do de cuius ao momento de tal 

escolha ou ao momento da morte48. 

A fim de exaurir tal questão, relembra-se que os mesmos critérios de conexão 

aqui examinados caracterizam também outros atos destinados a incidir, sempre no 

campo das relações familiares, mas em relação aos aspectos patrimoniais, nos 

sistemas de direito internacional privado dos Estados-membros. 

Trata-se principalmente do Protocolo da Haia de 23 de novembro de 2007 

sobre a lei aplicável às obrigações alimentares, o qual – malgrado sua origem 

internacional – é referido no art. 15 do Regulamento (CE) n. 4/2009 de 18 de 

dezembro de 2008 relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à 

execução das decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares, que as 

impõe a aplicação aos Estados-membros49; do Regulamento (EU) 2016/1103 de 24 de 

junho de 2016 que implementa a cooperação reforçada no setor de competência, da 

                                                                                                                                                                   
decisões, e à aceitação e à execução dos atos públicos em matéria de sucessões, e à criação de um certificado 
sucessório europeu. 

47 Art. 21, § 2º. 

48 Art. 22, § 1º. Sobre os múltiplos problemas inteerpretativos derivados deste complexo regulamento, ver: ex 
multis P. Lagarde, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, in Revue critique de 
droit international privé, 2012, p. 691 ss.; A. Bonomi, Il regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2013, p. 293 ss.; D. Damascelli, Diritto internazionale privato delle 
successioni a causa di morte, Milano, 2013; P. Franzina, A. Leandro (a cura di), Il diritto internazionale privato 
europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013; G. Khairallah, M. Revillard, Droit européen des successions 
internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, Paris, 2013; A. Davì, A. Zanobetti, Il nuovo diritto internazionale 
privato europeo delle successioni, Torino, 2014; R. Clerici, I principi del diritto internazionale privato europeo delle 
successioni, in P. Palchetti (a cura di), L’incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo, 
Napoli, 2016, p. 241 ss. 

49 Sobre o Protocolo, consultar: A. Malatesta, La convenzione e il protocollo dell’Aja in materia di alimenti, in Rivista 
di diritto internazionale privato e processuale, 2009, spec. p. 838 ss.; F. Villata, Obblighi alimentari e rapporti di 
famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Rivista di diritto internazionale, 2011, spec. p. 755 ss.; T. Vassalli di 
Dachenhausen, Qualche considerazione sull’autonomia delle parti nel regolamento comunitario 4/2009 in materia 
di obbligazioni alimentari, in Diritto del commercio internazionale, 2012, p. 361 ss. 
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lei aplicável, do reconhecimento e da execução das decisões em matéria dos regimes 

patrimoniais dos cônjuges e do Regulamento (EU) 2016/1104 de 24 de junho de 2016, 

que implementa a cooperação reforçada no setor de competência, da lei aplicável, do 

reconhecimento e da execução das decisões em matéria dos efeitos patrimoniais das 

parcerias registradas: estas últimas devem ser aplicadas a partir de 29 de janeiro de 

201950. 

 

6 SEQUITUR: A CONTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Conforme observado, as normas de direito internacional privado comunitário 

visam à reforçar a continuidade do estatuto pessoal do indivíduo nas matérias acima 

elencadas para além das fronteiras dos Estados-membros, porquanto introduzem um 

regime jurídico uniforme. 

No entanto, é possível encontrar uma forte impressão do direito comunitário 

em uma outra delicada questão do estatuto pessoal: aquela relativa ao direito ao 

nome, matéria em que os Estados são bastante ciosos das próprias competências e 

emanam normas (materiais e de direito internacional privado) muito diversas. 

Emerge ainda neste aspecto o papel do Tribunal de Justiça, o qual atribui 

grande importância às normas comunitárias que dizem respeito à liberdade de 

circulação das pessoas, utilizando os princípios por ele elaborados em relação às 

liberdades “econômicas”. 

 Dessa forma, foi desenvolvida uma jurisprudência que apresenta certas 

                                                        
50  Declararam sua intenção de participar dos procedimentos de cooperação reforçada, relativas tanto ao 

Regulamento 2016/1103 quanto ao Regulamento 2016/1104: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, 
Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, República Tcheca 
e Suécia. Ver P. Lagarde, Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le 
régime patrimonial des partenariats enregistrés, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2016, p. 
676 ss.; O. Feraci, Sul ricorso alla cooperazione rafforzata in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e fra parti di 
unioni registrate, in Rivista di diritto internazionale, 2016, p. 529 ss.; S. Marino, Strengthening the European Civil 
Judicial Cooperation: the Patrimonial Effects of Family Relationships. Verso il rafforzamento della cooperazione 
giudiziaria civile europea: gli effetti patrimoniali delle relazioni familiari, in Cuadernos de derecho transnacional, 
2017, p. 265 ss.; F. Vismara, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) 
2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2017, p. 000 ss. Deve-se lembrar, por fim, que no Regulamento sobre os efeitos patrimoniais das uniões 
registradas, o art. 26 prescreve, como critério principal na ausência de escolha, aquele do lugar de constituição da 
referida união. 
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analogias com aquela relativa à cidadania da União, examinada supra, e cujos efeitos 

são, entretanto, muito mais incisivos. Também nesta ocasião, o Tribunal analisou o 

resultado efetivo que conduz à aplicação de determinadas regras nacionais para 

verificar se tal resultado é compatível com as normas comunitárias.   

Esta trajetória jurisprudencial iniciou com o acórdão de 1993 sobre o caso 

Kostantinidis no qual, em referência à modalidade de transcrição nos registros de 

estado civil de um sobrenome grego em caracteres latinos, afirmou a competência dos 

Estados-membros em decidir acerca do modo de realização de tal transcrição, com 

base nos seus ordenamentos e nas convenções internacionais em vigor para estes 

Estados. Todavia, sustentou ser lesivo à liberdade de estabelecimento enunciada pelo 

Tratado CE (arts. 43 e ss.; hoje art. 49 e ss. TFUE) o efeito desvantajoso que recai sobre 

a pessoa interessada no exercício da sua atividade profissional51. 

Dez anos depois, no célebre acórdão de 2003 sobre o caso Garcia Avello, o 

Tribunal de Luxemburgo ainda intervém com alguns princípios fundamentais, 

destinados a incidir profundamente na aplicação das normas conflituais dos Estados-

membros52. 

Como é cediço, se tratava de uma família “mista”, formada por dois cônjuges – 

respectivamente um cidadão do Estado espanhol e uma do Estado belga –, residentes 

neste último Estado, os quais haviam transmitido ambas as cidadanias aos filhos. Os 

dois genitores contestaram a negação das autoridades administrativas e judiciárias 

belgas em transcrever, nos registros de estado civil, o duplo sobrenome paterno e 

materno (de acordo com o procedimento realizado primeiramente na autoridade 

consular espanhola na Bélgica); tal recusa estava fundada na aplicação da lei nacional 

belga, que impunha a atribuição de somente o sobrenome paterno e sancionava a 

prevalência de sua nacionalidade. 

Segundo o Tribunal, embora reste mantida a competência dos Estados-

                                                        
51 Tribunal de Justiça, 30 de março de 1993, no caso C-168/91. Ver: A. Lang, Problemi di translitterazione del nome 

di fronte alle Corti europee: i casi Konstantinidis e Menzen, in C. Honorati (a cura di), Diritto al nome e all’identità 
personale nell’ordinamento europeo, Milano, 2010, p. 139 ss. 

52 Tribunal de Justiça, 2 de outubro de 2003, no caso C-148/02. 
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membros para regular o sobrenome das pessoas, tal competência deve ser exercida 

em conformidade do o direito comunitário e, sobretudo, das normas que versam sobre 

a cidadania europeia, com particular atenção à liberdade de circulação das pessoas. Na 

realidade, porém, o caso também tratava de uma família residente na Bélgica e que 

não demonstrava intenção de se transferir para outro Estado. Em uma interpretação 

um pouco distorcida, o Tribunal considerou como pressuposto para tal liberdade 

simplesmente a dupla cidadania possuída pelos filhos. 

Os juízes de Luxemburgo, dessa forma, impõem às autoridades belgas que 

atendam o requerimento feito pelos genitores, afirmando que a existência de dois 

sobrenomes diferentes (o espanhol e o belga, formado apenas pelo sobrenome do 

pai), poderia, evidentemente, causar dificuldades no reconhecimento da identidade 

pessoal dos filhos. 

O mencionado acórdão, todavia, não pretende censurar por si só as regras 

conflituais belgas referentes ao nome; e a Bélgica certamente conservará, neste 

âmbito, o critério da nacionalidade na lei de reforma do direito internacional privado, 

que será promulgada no próximo ano53. O Tribunal se nega, portanto, a utilizar, 

também no caso de dupla cidadania, o critério da nacionalidade prevalente, ou aquela 

belga; mas declara também incompatível com o Tratado CE, fazendo alusão ao art. 12 

(hoje art. 18 do TFUE), a aplicação das normas estatais que (como aquelas belgas) 

consagram a prevalência da própria cidadania em relação às demais cidadanias 

concorrentes. Uma regra idêntica é prevista, por exemplo, no art. 19 § 2º da lei italiana 

de direito internacional privado. 

Finalmente, neste julgamento parece haver a atribuição de um certo papel da 

vontade das pessoas interessadas em escolher seu próprio sobrenome (ou daquele de 

seus próprios filhos). 

Similar entendimento, e o papel da vontade anteriormente expresso, foi 

utilizado ainda de forma mais clara em ulterior acórdão datado de 2006 sobre o caso 

Grunkin-Paul, relativo a um menor de idade alemão nascido na Dinamarca e cujo 

                                                        
53 Lei de 16 de julho de 2004 que introduz um Code de droit international privé. 
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sobrenome foi transcrito pelas autoridades dinamarquesas como sendo composto por 

aquele do pai e o da mãe54. Diante do indeferimento das autoridades alemãs em 

transcrever o duplo sobrenome do menor e a posterior petição dos pais aos juízes 

alemães, o Tribunal não hesitou em resolver esta questão prejudicial do mesmo modo 

que a precedente. 

Os juízes comunitários evitam pronunciarem-se acerca da dicotomia existente 

entre os critérios da residência, adotado pelo direito internacional privado 

dinamarquês, e o critério da nacionalidade, adotado pelo direito alemão55. Mais uma 

vez se limitam a controlar a compatibilidade com o Tratado por meio do resultado 

concreto em que pode conduzir à aplicação de tais normas. A fim de retirar um 

obstáculo à liberdade de circulação de pessoas, a Corte mostra que o princípio do 

mútuo reconhecimento, elaborado e amplamente utilizado pela livre circulação de 

mercadorias, de capitais e de serviços, pode também adentrar no âmbito da 

supramencionada liberdade56. 

Estes dois acórdãos, em conjunto com aquele já mencionado no caso 

Micheletti 57 , conduzem à necessária mudança nos ordenamentos dos Estados-

membros, uma vez que tornam as normas sobre a prevalência da própria 

nacionalidade ou da nacionalidade efetiva nos casos de dupla cidadania europeia ou 

de concorrência entre uma cidadania europeia e uma extracomunitária inaplicáveis. 

 

                                                        
54 Tribunal de Justiça, 27 de abril de 2006, no caso C-96/04. 

55 A Corte, no passado, já se absteve de tal controvérsia. Na realidade, ela excluiu do âmbito de aplicação do 
Tratado CE (dos próprios poderes interpretativos, portanto) qualquer valoração de mérito a respeito da 
regulamentação alemã sobre os direitos concernentes aos cônjuges divorciados, bem como excluiu, ademais, que 
a escolha do critério da nacionalidade para a lei aplicável ao divórcio pudesse produzir uma discriminação vedada 
pelo direito comunitário. Segundo os magistrados, o art. 12 do Tratado (o atual art. 18 do TFUE) não dizia 
respeito “nem às disposições nacionais de direito internacional privado que determinam o direito nacional 
aplicável aos efeitos de um divórcio entre os cônjuges, nem às disposições nacionais de direito civil que 
disciplinam materialmente tais efeitos”. Nesse sentido, o acórdão Johannes, no caso C-430/97, de 10 de junho de 
1999. 

56 Ambos os acórdãos foram objeto de inúmeros comentários, entre os quais: G. Rossolillo, Identità personale e 
diritto internazionale privato, Padova, 2009, p. 202 ss.; C. Honorati, Il diritto al nome della moglie e dei figli nel 
diritto europeo ed italiano. Osservazioni generali, in C. Honorati (a cura di), Diritto al nome e all’identità personale 
nell’ordinamento europeo cit., p. 3 ss.; L. Tomasi, Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali, 
in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, p. 891 ss.; O. Feraci, La legge applicabile alla tutela 
dei diritti della personalità nella prospettiva comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2009, p. 1020 ss. 

57 Supra, par. 4. 



171 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se como o direito comunitário é dotado de uma força expansiva em 

direção a domínios até então tradicionalmente reservados exclusivamente aos 

Estados-membros enquanto considerados “sensíveis”, como apontado no estatuto 

pessoal do indivíduo, restringindo assim as competências normativas dos próprios 

Estados. No entanto, a delicadeza destes assuntos levou a uma redução – mais ou 

menos ampla – do âmbito de aplicação subjetivo das normas em questão: além da 

tradicional negação da Dinamarca a respeito do inteiro setor 58 e ao procedimento de 

cooperação reforçada que caracteriza três Regulamentos 59, nem o Regulamento sobre 

a sucessão em razão de morte nem o Protocolo da Haia vinculam o Reino Unido e a 

Irlanda 60. 

Pelo contrário, nos Estados-membros os quais, como a Itália, são inteiramente 

subordinados à comunitarização do direito internacional privado, se constata um 

significativo fenômeno de erosão das normas internas. 

A este processo contribuíram de modo igualmente relevante as decisões do 

Tribunal de Justiça, dotadas de uma força expansiva que, por vezes, ultrapassa os 

limites objetivos de sua eficácia. No que diz respeito à Itália, pode-se recordar as 

decisões dos dois Tribunais italianos os quais reconheceram aos genitores de um 

menor de idade com dupla cidadania, dotado de cidadania italiana e de cidadania 

extracomunitária, o direito de ter transcrito, nos registros de estado civil italianos, o 

sobrenome do próprio filho, composto daquele do pai e da mãe, assim como foi 

                                                        
58 Como no passado, a Dinamarca mantém, de acordo com o Protocolo No. 22 anexo ao TFUE, o direito de abster-se 

de tomar medidas nos termos do Título V, Parte III do TFUE, incluindo a cláusula de exclusão (opting out). 

59 Como se constatou (supra, par. 5) a respeito dos Regulamentos a respeito da lei aplicável ao divórcio e à 
separação, sobre os regimes patrimoniais entre cônjuges e sobre os efeitos patrimoniais das uniões registradas. 

60 Ao largo dos futuros efeitos do Brexit (supra, par. 1), estes dois Estados não fizeram uso da faculdade de opting in 
prevista pelo Protocolo n. 21, dado que podem decidir caso a caso participar da adoção e, por conseguinte, 
vincular-se aos atos do setor, podendo se escusar também dos atos que modificam aqueles preexistentes. Em 
particular, nenhum dos dois Estados quis se vincular ao Regulamento n. 650/2012 acerca de sucessões, em razão 
das diferenças percebidas com os regimes de common law; de outro lado, apenas o Reino Unido declarou não 
querer aplicar o art. 15 del Regulamento n. 4/2009, que requer exatamente que o Protocolo da Haia de 2007 
discipline a lei aplicável às obrigações alimentares. Ver R. Baratta, Réflexions sur la coopération judiciaire en 
matière civile suite au traité de Lisbonne, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), Liber F. Pocar. Nuovi strumenti del 
diritto internazionale privato cit., p. 14 ss. 
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inscrito no momento do nascimento no Canadá e no Brasil 61. 

Além destas aberturas, as regras uniformes, de um lado, e a jurisprudência 

comunitária, de outro, são os fatores que determinam em um grande número de 

matérias a continuidade do estatuto pessoal do indivíduo para além das fronteiras dos 

Estados-membros; o status “fundamental” dos cidadãos da União Europeia assumiu, e 

ainda pode assumir, um conteúdo mais amplo e inesperado, considerados por alguns 

já em nível de influenciar os atuais princípios e técnicas dos sistemas estatais de direito 

internacional privado. O princípio comunitário do mútuo reconhecimento, 

implementado em outros setores de importância econômica e para a atribuição de 

eficácia às sentenças estrangeiras, já deve se estender a todos os aspectos do estatuto 

pessoal do indivíduo: assim, qualquer situação jurídica validamente criada em um 

Estado-membro deve ter iguais efeitos em todos os outros Estados-membros 62. 

Trata-se de uma perspectiva ainda prematura, mas que demonstra o potencial 

grau de tenacidade do ordenamento comunitário. 

                                                        
61 Ver, respectivamente, Tribunal de Bologna, decreto de 11 de setembro de 2007, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2009, p. 99 ss., acerca do qual P. Mengozzi, Il diritto di continuità di cognome di minori 
provvisti a un tempo della cittadinanza di uno Stato non membro della Comunità e della cittadinanza italiana, ivi, 
p. 69 ss.; Tribunal de Lamezia Terme, decreto de 25 de janeiro de 2010, ibidem, 2010, p. 734 ss. Essas decisões 
anteciparam mais uma intervenção (mais assertiva em relação ao passado) da Corte Costituzionale sobre o direito 
da mãe de transmitir aos filhos o seu próprio sobrenome (acórdão de 21 de dezembro de 2016, n. 286), ainda 
seguindo o acórdão de 7 de janeiro de 2014 da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Cusan e Fazzo, n. 
77/07. Para um debate mais amplo, ver C. Fioravanti, Sul cognome della prole: nel predurante silenzio del 
legislatore parlano le Corti, in Nuove Leggi civili commentate, 2017, p. 626 ss.; C. Favilli, Il cognome tra parità dei 
genitori e identità dei figli, in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2017, p. 818 ss. 

62 Acerca deste tema complexo, ver: L. Tomasi, La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione europea, 
Padova, 2007; R. Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales, in 
Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, t. 348, 2010, p. 253 ss.; P. Lagarde, La méthode 
de la reconnaissance est-elle l’avenir du droit international privé?, ibidem, t. 371, 2015, p. 1 ss.; S. Pfeiff, La 
portabilité du statut personnel dans l’espace européen, Bruxelles, 2017. 
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A CIDADANIA DA UNIÃO EUROPEIA1 

 

Alessandra Lang2 

 

GENERALIDADES 

“É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-

Membro”: assim estabelecem duas disposições dos Tratados, o art. 9 do Tratado da 

União Europeia (TUE) e o art. 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia 

(TFUE)3, situação de fato singular de redundância, que demonstra a importância e a 

centralidade de tal instituto4. 

A instituição da cidadania da União remonta ao Tratado de Maastricht, adotado 

em 1992 e em vigor desde 1993, originada por uma proposta espanhola5. Todavia, era 

comum, anteriormente, o emprego da expressão “cidadão comunitário” para designar 

genericamente as pessoas que detinham a cidadania de um Estado-membro, 

significando que estes possuíam, por essa razão, uma série de direitos derivados dos 

Tratados institutivos. Na sequência, o Tratado de Amsterdam (aprovado em 1997 e em 

vigor desde 1999) adicionou que a cidadania da União não substitui a cidadania 

nacional, sendo-lhe apenas um “complemento”. Essa especificidade pretende dar 

segurança aos Estados-membros, preocupados em reduzir a carga política da 

                                                        
1 La Cittadinanza dell’Unione, tradução de Gustavo Carnesella, Mestre em Direito pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 

2 Professora associada de Direito da União Europeia, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici, 
Università degli Studi di Milano (Itália), alessandra.lang@unimi.it. 

3 A União Europeia, na data deste escrito, é fundada sobre dois tratados, ligados entre si: o Tratado da União 
Europeia (TUE) e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). O TFUE é resultado das mudanças 
sofridas pelo Tratado institutivo da Comunidade Econômica Europeia (assinado em Roma, em 1957, e em vigor 
desde 1958), enquanto que o TUE foi firmado em Maastricht em 1992 (em vigor desde 1993) e modificado 
diversas vezes. A última alteração de ambos os instrumentos foi via Tratado de Lisboa. Sobre a evolução dos atos 
institutivos, ADAM, TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 16. 

4 Para um levantamento aprofundado sobre a cidadania da União Europeia, leia-se KOCHENOV, The essence of EU 
citizenship emerging from the last ten years of academic debate: beyond the cherry blossoms and the moon?, in 
International and Comparative Law Quarterly, 2013, p. 97. 

5 CLOSA, The Concept of Citizenship in the Treaty on European Union, in Common Market Law Review, 1992, p. 1137; 
TIZZANO, Alle origini della cittadinanza europea, in Diritto dell’Unione europea, 2010, p. 1031. 
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disposição6. O Tratado de Lisboa (aprovado em 2007 e em vigor desde 2009) modifica, 

ademais, o texto da disposição, afirmando que a cidadania da União, para além de 

completar, soma-se à cidadania nacional. 

A cidadania da União diz respeito somente às pessoas físicas. Nada é 

disciplinado sobre as pessoas jurídicos, que mesmo assim são destinatárias de outras 

normas do Tratado, do mesmo modo que as pessoas físicas. A razão deste silêncio é de 

clara motivação política: guarda relação com a função da cidadania da União, que 

busca criar um sentido de pertencimento à União, apenas atribuído às pessoas físicas. 

A cidadania da União obteve, progressivamente, uma posição central no ordenamento 

jurídico europeu, expressando não somente outros institutos, mas também a 

dimensão política que o processo de integração europeia vem adquirindo. O indivíduo 

foi colocado no centro da ação da União Europeia, inspirando o conteúdo político que 

os Tratados já previam, e ainda se voltando a direções inéditas, cujo exemplo mais 

significativo é a codificação dos direitos fundamentais7. 

 

1 AQUISIÇÃO E PERDA DA CIDADANIA DA UNIÃO EUROPEIA  

O Tratado não prevê de forma autônoma quais são as condições para a 

concessão da cidadania da União, nem mesmo atribui a competência aos 

ordenamentos nacionais para que estes determinem previsões específicas e 

eventualmente diversas a respeito dos requisitos delimitados para a aquisição da 

cidadania nacional. Em realidade, a cidadania da União Europeia deriva 

automaticamente da cidadania de um Estado-membro, sem que seja possível 

desmembrá-las, ou que seja necessária uma atribuição autônoma. A aquisição e a 

perda da cidadania da União dependem, dessa forma, da aquisição e da perda da 

                                                        
6 A Dinamarca, que em um primeiro momento havia rejeitado o Tratado de Maastricht, obteve algumas concessões 

que a fizeram ratificá-lo. Tais concessões se encontram na Declaração do Conselho Europeu de Edimburgo (11-12 
de dezembro 1992, in GUCE C 348, 1992), cuja Parte B, Anexo 1 possui o mesmo teor da alteração 
posteriormente adotada pelo Tratado de Amsterdam.  

7 TIZZANO, Alle origini della cittadinanza europea cit.; NASCIMBENE, Le droit de la nationalité et le droit des 
organisations d’intégration régionales. Vers de nouveaux statuts de résidents?, Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de la Haye, t. 367, 2014, p. 297. 
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cidadania de um Estado-membro8.  

Existe a discussão sobre a possibilidade de a União Europeia adotar disposições 

concernentes à atribuição da cidadania da União a pessoas não-cidadãs de Estados-

membros, particularmente em relação aos cidadãos de países terceiros residentes em 

um Estado-membro por um longo período. A resposta, porém, deve ser negativa, visto 

que falta, nos Tratados europeus9, uma base jurídica especial. Outro tema em debate, 

sobretudo no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia, remonta à 

possibilidade dos cidadãos do Estado que deixa a União e não é mais membro da 

organização de conservar mesmo assim a cidadania da União; também nesse caso o 

texto dos Tratados não oferece uma resposta positiva. 

De fato, a pessoa que desfruta da cidadania de um Estado-membro não está 

diretamente envolvida na atribuição de sua cidadania europeia, seja porque sua 

aceitação é irrelevante, seja no sentido de que não pode renunciar à cidadania da 

União sem que isso implique, ao mesmo tempo, na declinação da cidadania nacional. 

Nessa perspectiva, é o Estado que determina quem é cidadão da União, através da 

atribuição ou revogação da cidadania nacional. Por outro lado, não há no Tratado uma 

base jurídica para que se aproxime as legislações nacionais acerca da cidadania, ainda 

que a doutrina e o Parlamento Europeu 10  almejem uma maior harmonização. 

Depreende-se assim que não é possível ser cidadão da União sem que se seja cidadão 

de um Estado-membro, bem como não se pode ser cidadão de um Estado-membro 

sem ser cidadão da União. 

A Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro, anexada ao Tratado de 

Maastricht, especifica que a atribuição da cidadania de um Estado-membro é 

conduzida conforme o ordenamento jurídico do Estado-membro em questão, 

enquanto que as condições e critérios para a aquisição e a perda da cidadania nacional 

                                                        
8 Ressalta-se que a Comissão Europeia contribui contribui com o financiamento de um portal que reúne todas as 

legislações nacionais acerca da matéria: http://eudo-citizenship.eu.  

9 A União Europeia pode adotar atos sobre matérias que não lhe são atribuídas pelos Tratados. Em outras palavras, 
um ato da União Europeia deve encontrar fulcro expresso no Tratado (uma base jurídica), ou ser necessário à 
realização dos objetivos da União, não podendo ampliar as competências dela mesma. 

10 Veja-se a Resolução do Parlamento Europeu de 2 de abril de 2009, Problemi e prospettive della cittadinanza 
europea, in GUUE C 137E de 27 de maio de 2005, p. 21. 
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ficam sob a competência exclusiva dos Estados-membros, com a condição, porém, 

como se precisará infra, de que tais critérios devem ser determinados e aplicados 

dentro do quadro normativo do Direito Internacional e do Direito da União Europeia. 

Nota-se, ademais, que o Direito da União, e principalmente a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), pode produzir efeitos pelo menos 

indiretos sobre as escolhas legislativas dos Estados. Nesse ponto, cumpre ressaltar os 

casos da Irlanda e da Bélgica, que foram induzidos a modificar a própria legislação 

sobre a matéria, depois que, respectivamente, as sentenças Zhu & Chen11 e Ruiz 

Zambrano12 revelaram as dificuldades de, no primeiro caso, uma legislação que 

atribuía sem ulteriores condições a cidadania irlandesa a qualquer um que nascesse no 

território da ilha, incluída a Irlanda do Norte; no segundo caso, de uma legislação que 

atribuía a cidadania belga a qualquer um que nascesse na Bélgica e não recebesse a 

cidadania pelos seus pais. 

Alguns Estados definiram de forma unilateral quais seriam os indivíduos que, 

para os fins de aplicação do Direito da União Europeia, devem ser considerados seus 

cidadãos. Essa práxis é reforçada pela já mencionada Dichiarazione sulla cittadinanza 

di uno Stato membro, que autoriza os Estados-membros que buscam detalhar quem 

deve ser considerado seu cidadão a apresentar uma declaração nesse sentido à 

Presidência do Conselho. Declarações nesse sentido foram proferidas por Alemanha e 

Reino Unido. A Alemanha, na verdade, oferece-a já no momento da assinatura do 

Tratado de Roma, ao qual anexou a seguinte declaração: “Deve-se considerar cidadão 

da República Federal da Alemanha todos os alemães conforme definidos pela sua 

constituição”. Por sua vez, o Reino Unido proferiu uma declaração sobre a definição do 

termo “cidadão” 13, tendo em vista a complexidade da própria legislação nacional, 

caracterizada por traços peculiares no confronto dos outros Estados-membros, 

sobretudo devido ao seu próprio passado colonial. 

No ordenamento jurídico do Reino Unido a noção não é unitária: existem 

                                                        
11 TJUE, sentença de 14 de outubro de 2004, C-200/02, in Raccolta, p. I-9925. 

12 TJUE, sentença de 8 de março de 2011, C-34/09, in Raccolta, p. I-1177. 

13 GUCE C 23 de 28 de janeiro de1983, p. 1, ratificada pela Declaração n. 63 anexada ao Tratado de Lisboa.  
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diversas categorias de cidadão, não sendo garantido a todas elas o próprio direito de 

permanência no território. Destarte, o país ilustrou que os beneficiários da livre 

circulação de pessoas são os cidadãos britânicos, os súditos britânicos titulares do 

direito de residir no Reino Unido e os cidadãos das dependências britânicas que 

adquiriram a cidadania por força de um liame com Gibraltar. De outra parte, os “British 

overseas citizens” não são compreendidos nesse elenco. A declaração, embora 

emanada antes do Tratado de Maastricht, vale até hoje para fins de identificação dos 

cidadãos da União. O Tribunal julgou a diferenciação conforme o direito comunitário e 

a considerou no sentido de um “instrumento em relação com o Tratado para a 

interpretação deste e, mais concretamente, com vista a determinar o campo de 

aplicação ratione personae deste último”14.  

Como já apontado, por conservarem sua própria competência a determinar as 

condições de aquisição e perda da cidadania nacional, os Estados-membros devem, 

todavia, exercitá-la em conformidade ao Direito da União Europeia. O conteúdo dessa 

afirmação, asseverada pelo Tribunal de Justiça na sentença Micheletti15, foi reprisada e 

esmiuçada na sentença Rottmann16. 

As condições para a aquisição da cidadania não foram objeto de um exame 

pormenorizado. Percebe-se, entretanto, que diferenças bastante evidentes entre os 

Estados em relação à naturalização de estrangeiros poderiam incidir negativamente 

sobre o funcionamento do instituto e distorcer o próprio mercado único. Ultimamente, 

discutiu-se muito sobre a legislação de alguns Estados-membros, aprovada ou apenas 

debatida, que decidem conceder a cidadania a indivíduos que levam capital financeiro 

ao país sem apresentar, contudo, uma conexão significativa com este17. Ainda que tais 

iniciativas tenham sido criticadas e a Comissão Europeia tenha exercido sua influência 

para reduzir-lhe o impacto, a autonomia dos Estados na matéria não foi posta em 

discussão. 

                                                        
14 TJUE, sentença de 20 de fevereiro de 2001, C-192/99, Kaur, in Raccolta, p. I-1237, par. 24. 

15 TJUE, sentença de 7 de julho de 1992, C-369/90, in Raccolta, p. I-4239, par. 10. 

16 TJUE, sentença de 2 de março de 2010, C-135/08, in Raccolta, p. I-1449. 

17 CIPOLLETTI, Cittadinanza statale e cittadinanza europea: il caso della legge maltese, in RDI, 2014, p. 463. 
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Foi dedicada especial atenção às problemáticas relativas à perda da cidadania 

nacional, a qual implicaria, dado o que foi dito, na concomitante perda da cidadania 

europeia. A doutrina pôs em evidência como se colocaria em contraste com o direito 

comunitário uma legislação nacional que determinasse a perda da cidadania por 

motivos raciais18, ou mesmo por violação dos direitos fundamentais19, ou do princípio 

de igualdade entre homem e mulher. Pela sentença Rottmann, supracitada, se buscou 

revelar a contrariedade do Direito da União à uma legislação nacional que 

determinasse a perda da cidadania em caso de aquisição de uma outra cidadania por 

vias de naturalização20. 

De qualquer modo, mesmo quando as condições previstas por uma legislação 

nacional para a perda da cidadania são compatíveis com o direito comunitário, sua 

aplicação ao caso concreto deve ser efetuada de modo a não prejudicar o efeito 

prático da cidadania da União. Assim, no caso Rottmann, o Tribunal de Justiça negou 

que se possa revogar automaticamente a cidadania de um sujeito que, por conta de 

declarações fraudulentas, havia adquirido uma cidadania por naturalização, perdendo, 

dessa forma, a cidadania de origem, quando isso implicasse na redução do sujeito ao 

status de apátrida. Ainda que, em um evento parecido, a revogação da cidadania seja 

legitimada por um motivo de ordem pública, em conformidade com o Direito 

Internacional, fato é que a perda da cidadania europeia impõe uma verificação de caso 

a caso, sobre a base de um juízo de proporcionalidade que o juiz nacional deve 

conduzir, avaliando “se essa perda se justifica em relação à gravidade da infracção 

cometida por este, ao tempo decorrido entre a decisão de naturalização e a decisão de 

revogação e à possibilidade de o interessado readquirir a sua nacionalidade 

originária”21. Sob um plano mais geral, pode-se depreender de tal precedente que 

qualquer decisão sobre perda da cidadania, por privar o interessado da cidadania da 

União, volta ao campo da aplicação do tratado. Nota-se, contudo, que o Tribunal foi 

criticado por não ter afirmado, em termos mais decisivos, o direito de haver uma 

                                                        
18 VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2013, p. 107. 

19 HALL, Loss of Union Citizenship in Breach of Fundamental Rights, in European Law Review, 1996, p. 142. 

20 KOCHENOV, Comment on Rottmann, in Common Market Law Review, 2010, p. 1831. 

21 TJUE, sentença de 2 de março de 2010, C-135/08, cit., par. 56. 
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cidadania. Considera-se que deixar ao juiz nacional a tarefa de declarar se a decisão 

adotada no caso concreto foi proporcional ou não pode levar à uma resposta positiva, 

fazendo que a pessoa em questão torne-se apátrida22. 

Como corolário da liberdade do Estado de determinar as condições de aquisição 

da própria cidadania está a obrigação, para qualquer outro Estado, de reconhecer a 

cidadania atribuída com base no direito daquele Estado. Um segundo Estado não pode 

suplantar as escolhas daquele Estado primeiro, nem pode condicionar o 

reconhecimento da cidadania à presença de ulteriores requisitos além daqueles 

previstos pelo Estado de cuja pessoa é cidadã. Assim, no supracitado caso Micheletti, 

considerou-se em conflito com o direito comunitário uma norma nacional que 

impunha, em caso de dupla cidadania, a prevalência da cidadania efetiva, resultando 

excluída a cidadania de um Estado-membro, por ser ineficaz ou menos eficaz. 

Na hipótese na qual um indivíduo seja cidadão tanto do Estado de residência 

quanto de um outro Estado-membro, põe-se o problema de estabelecer se é possível 

invocar a cidadania da União Europeia no confronto com o Estado primeiro. A resposta 

do Tribunal, contudo, não parece uníssona. Enquanto que, no caso Garcia Avello, o 

Tribunal reconhece a possibilidade de invocar a cidadania europeia para se singularizar 

o direito em virtude do qual o nome dos interessados deve ser formado23, no caso 

McCarthy, pelo contrário, o Tribunal nega que a pessoa que sempre viveu no Estado 

do qual é cidadã sem nunca ter suscitado a outra cidadania possa invocar as normas 

comunitárias sobre o direito de residência para obter o reagrupamento familiar com o 

próprio cônjuge, cidadão de um terceiro país24. 

A obrigação de reconhecer as escolhas feitas em matéria de cidadania por um 

Estado-membro pode encontrar limite nas hipóteses nas quais a cidadania fosse 

atribuída ou revogada pelo Estado em violação do direito comunitário, e de tal 

atribuição ou revogação derivasse um prejuízo para a pessoa, enquanto não poderia 

desfrutar de uma vantagem que lhe seria atribuída se conservasse a cidadania 

                                                        
22 KOCHENOV, Comment on Rottmann cit., p. 1843.  

23 TJUE, sentença de 2 de outubro de 2003, C-148/02, in Raccolta, p. I-11613. 

24 TJUE, sentença de 5 de maio de 2011, C-434/09, in Raccolta, p. I-3375. 
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precedentemente possuída e perdida sem culpa. Deveria-se entender, de uma 

sentença revisitada, que a atribuição da cidadania concedida em violação do princípio 

de igualdade homem-mulher se ponha em conflito com o direito comunitário, 

devendo se considerar como nula no caso em espécie, tratava-se de uma funcionária 

da Comissão Europeia a serviço em Ispra (Itália), tornada, contra sua vontade, cidadã 

italiana por razão de seu matrimônio: segundo o Tribunal, a interessada, enquanto 

italiana, não possuia o direito à dita indenização por deslocamento, que lhe seria 

devida se tivesse uma cidadania diversa daquela do Estado de sede25. A solução 

elaborada pelo Tribunal permaneceu isolada e, por não ter sido ainda 

contraargumentada, não foi mais proposta, nem mesmo no caso Gottardo, que com 

aquela apresentava acentuada analogia e no qual a aplicação do mesmo critério 

permitiria uma prática solução à controvérsia em questão26. 

 

2 OS DIREITOS RELATIVOS À CIDADANIA DA UNIÃO EUROPEIA 

O Tratado elenca – no artigo 20 – e disciplina os direitos desfrutados pelos 

cidadãos da União. Para além, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

ratifica os direitos de cidadania no seu Título V. Os direitos de cidadania 

expressamente mencionados no art. 20 do Tratado de Funcionamento são: o direito de 

circulação e permanência (disciplinado pelo art. 21 do TFUE e previsto no art. 45 da 

Carta, sobre o qual se faz referência na seção 5 infra); os direitos eleitorais ativos e 

passivos para as eleições do Parlamento Europeu e municipais (regidos pelo art. 22 do 

TFUE e art. 39 e 40 da Carta)27; o direito de proteção por parte das autoridades 

diplomáticas e consulares em terceiros países (previsto no art. 23 do TFUE e no art. 46 

da Carta)28; o direito de peticionar ao Parlamento Europeu, mover denúncias ao 

Provedor de Justiça da União e de se dirigir às instituições e órgãos da União em uma 

de suas línguas oficiais, bem como de receber resposta na mesma língua (mencionado 

                                                        
25 TJUE, sentença de 20 de maio de 1975, 21/74, Airola, in Raccolta, p. 221, par. 10-13. 

26 TJUE, sentença de 15 de janeiro de 2002, C-55/00, in Raccolta, p. I-413. 

27 Ver MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, 2ª ed., Torino, 2014, p. 273.  

28 Sobre o tema, ver o escrito de Lucas Carlos Lima nesse volume. 
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no art. 24 do TFUE e dissolvido, respectivamente, nos art. 44, 43 e 41, §4º da Carta). O 

art. 24 do TFUE contempla ainda o direito de iniciativa de cidadania, que, contudo, não 

é elencado no art. 20 do mesmo, não obstante seu caráter fortemente inovador29. A 

Carta menciona ainda como direitos inerentes à cidadania o direito a uma boa 

administração (no art. 41, do qual o direito de petição em uma das línguas oficiais da 

União e de receber a resposta na mesma língua não é nada mais do que seu 

componente) e o direito de acesso a documentos (art. 42). Os direitos de cidadania 

podem ser ampliados por decisão adotada pelo Conselho, por unanimidade, mediante 

prévia recomendação do Parlamento, e aprovada pelos parlamentos dos Estados-

membros, cada um segundo suas próprias normas constitucionais30. 

Parece estranho, de outro modo, verificar que o direito à não discriminação 

com base na nacionalidade, princípio cardinal do ordenamento jurídico comunitário, 

não seja mencionado pelo Tratado como direito de cidadania31. A importância da não 

discriminação para o cidadão da União é colocada em evidência, contudo, pelo 

Tribunal de Justiça, a qual afirmou que “o estatuto de cidadão da União tende a ser o 

estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros que permite aos que entre 

estes se encontrem na mesma situação obter, independentemente da sua 

nacionalidade e sem prejuízo das excepções expressamente previstas a este respeito, 

o mesmo tratamento jurídico” 32 . A afirmação é interpretada conjuntamente à 

exigência de uma correlação com o Direito da União Europeia. Em outras palavras, não 

garante uma igualdade de tratamento absoluta, mas sim uma ausência de 

discriminação em relação aos cidadãos do Estado de permanência ou de origem que 

                                                        
29 O direito de iniciativa permite que um milhão de cidadãos apresentem à Comissão uma proposta legislativa sobre 

qualquer matéria de competência da União. Essa possibilidade é instituída pelo art. 11, par. 4 do TUE. Ver BORDINO 
(Ed.), Un nuovo diritto per la democrazia e lo sviluppo in Europa: l’iniziativa dei cittadini europei (ICE), Bologna, 
2013; KARATZIA, The European citizens’ initiative in practice: legal admissibility concerns, in European Law Review, 
2015, p. 509. 

30 O procedimento é previsto pelo art. 25 do TFUE, que especifica que a cada três anos a Comissão apresenta um 
relatório sobre a aplicação dos direitos da cidadania, no qual podem ser evidenciadas potenciais lacunas no 
regime a serem resolvidas. O último relatório foi apresentado em 2017 (COM/2017/32). Até agora, nenhuma 
extensão aos direitos de cidadania foi discutida pelas instituições.  

31 A Comissão Europeia, porém, no relatório trienal, reconhece também o progresso alcançado em relação à 
atuação da não discriminação em razão da nacionalidade (art. 18 do TFUE) e em razão do sexo, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual (art. 19 do TFUE). 

32 TJUE, sentença de 20 de setembro de 2001, C-184/99, Grzelczyk, in Raccolta, p. I-6193, par. 31. 
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nunca desfrutaram do direito de circulação e permanência. 

Alguns dos direitos de cidadania podem ser exercidos perante as instituições da 

União Europeia, como os supracitados direitos de denunciar ao Provedor de Justiça, de 

peticionar ao Parlamento e de se dirigir às instituições em uma de suas línguas oficiais. 

Os outros direitos, em contrapartida, são invocáveis perante os Estados. Trata-se, por 

exemplo, do Estado de residência (direito de circulação e permanência, direitos 

eleitorais), do Estado de origem (direito de participar das eleições do Parlamento 

europeu e direito de circulação e permanência, ainda que sob certas condições), ou 

mesmo de qualquer Estado-membro (direito de receber proteção diplomática e 

consular. 

Uma parte dos direitos atribuídos pelo Tratado não são reservados aos cidadãos 

da União, podendo ser evocados por qualquer indivíduo residente de um Estado-

membro, mesmo que não possua sua cidadania – como o direito de peticionar ao 

Provedor de Justiça e ao Parlamento, e o direito de se dirigir às instituições em uma de 

suas línguas oficiais. Do direito de circulação e permanência desfrutam também os 

familiares dos cidadãos da União, independentemente de sua nacionalidade. De 

qualquer modo, os direitos de cidadania não possuem caráter exclusivo, visto que o 

Estado pode decidir de estendê-los também a cidadãos de terceiros países. 

Os direitos do cidadão da União Europeia operam somente ao passo em que 

exista uma conexão com uma situação contemplada pelo direito comunitário, e não 

em hipóteses puramente internas. É nesse viés que se revela a natureza subsidiária da 

cidadania da União: ela é salientada somente onde exista elementos de 

internacionalidade comunitária. Em situações privadas desse caráter, é a cidadania 

nacional que determina o status da pessoa. Para retomar as palavras do Tribunal, “a 

cidadania da União, prevista no artigo 8 do Tratado CE [o agora art. 20 TFUE], não tem 

por objectivo alargar o âmbito de aplicação material do Tratado igualmente a 

situações internas sem qualquer conexão com o direito comunitário”33. 

Contudo, em situações nas quais se recaia no campo de aplicação do direito 

                                                        
33 TJUE, sentença de 5 de junho de 1997, C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, in Raccolta, p. I-3171, par. 23. 
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comunitário ratione materiae, o art. 20 permite um alcance ratione personae dos 

direitos reconhecidos pelo Tratado em benefício de pessoas que não desfrutariam de 

tal direito de outro modo. Dessa forma, o cidadão de um Estado-membro que se 

encontra em um outro Estado-membro retorna ao campo de aplicação pessoal do 

direito comunitário e desfruta dos direitos previstos no Tratado, dentre os quais a 

vedação de discriminação com base na nacionalidade ocupa uma posição 

fundamental34. Pelo contrário, se a hipótese do caso concreto cair no âmbito de 

aplicação das disposições específicas relativas à livre circulação de trabalhadores, ao 

direito de estabelecimento ou à prestação de serviços, a referência à cidadania da 

União Europeia não é mais necessária35. 

 

3 OS DEVERES LIGADOS À CIDADANIA DA UNIÃO EUROPEIA 

O art. 20 do TFUE afirma que da cidadania da União derivam não somente 

direitos, como também deveres. Entretanto, nenhum dever é expressamente 

contemplado pelo Tratado, nem mesmo o dever genérico de respeitar o direito 

comunitário, que propriamente consiste no seu conteúdo mínimo36. Os deveres não 

poderiam nem mesmo ser adicionados via procedimento versado pelo art. 25, já que 

tal disposição faz menção somente aos direitos. 

A ausência de indicações acerca dos deveres do cidadão não representa uma 

novidade na legislação internacional sobre direitos humanos, na qual a ênfase é 

direcionada aos limites de interferência do Estado na esfera individual (direitos civis e 

políticos) ou sobre obrigações de facere do Estado, para que os indivíduos possam 

desfrutar de seus direitos econômicos, sociais e culturais. Tal é a abordagem da Carta 

de Direitos Fundamentais da União Europeia. 

                                                        
34 TJUE, sentença de 12 de maio de 1998, C-85/96, Martinez Sala, in Raccolta, p. I-2691, par. 61-62, concernente a 

um cidadão da União regularmente residente no Estado hóspede; sentença de 1 de outubro de 2009, C-103/08, 
Gottwald, in Raccolta, p. I-9117, no caso de um turista. Sobre o efeito da vedação da discriminação em razão da 
nacionalidade na aplicação de um mandado de prisão europeu, veja-se TJUE, sentença de 6 de setembro de 2016, 
C-182/15, Petruhhin, ECLI:EU:C:2016:630.  

35 TJUE, sentença de 19 de junho de 1999, C-348/96, Calfa, in Raccolta, p. I-11. 

36 NASCIMBENE, Profili della cittadinanza dell’Unione europea, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1995, p. 
259. 



184 
 

Pela via interpretativa, podem-se depreender do sistema alguns deveres, 

dentre os quais a obrigação de respeitar o Direito da União e os valores sob os quais 

esta é fundamentada. Ademais, tais obrigações são impostas a todas as pessoas 

sujeitas à jurisdição do ordenamento jurídico comunitário, não sendo exclusivas do 

cidadão da União37. De qualquer forma, tais deveres não podem ser comparados aos 

deveres de fidelidade, obediência e defesa que o cidadão possui perante seu Estado de 

origem, pois o elo entre União e cidadão não reproduz, tampouco substitui o elo entre 

cidadão e Estado38.  

 

4 EM PARTICULAR, O DIREITO DE CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA 

O Tratado de Funcionamento, no seu art. 21, atribui ao cidadão da União o 

direito de circulação e permanência nos outros Estados membros. As condições para o 

exercício desse direito são definidas pela diretiva 2004/3839, que codifica e substitui 

uma série de atos adotados entre o fim dos anos 60 e início dos anos 9040. 

Em primeiro lugar, beneficiam-se do regime previsto pela diretiva também os 

familiares do cidadão europeu (ou seja, o cônjuge, o parceiro – em caso de a legislação 

do Estado hóspede equiparar a relação ao matrimônio –, filhos menores de 21 anos ou 

dependentes, ascendentes dependentes), seja qual for sua nacionalidade. 

Em segundo lugar, o cidadão da União tem o direito de ingresso e permanência 

de até três meses sem qualquer condição ou formalidade (salvo a posse de um 

documento de identidade), mas não goza do direito de solicitar auxílios de previdência 

social. 

                                                        
37 ADAM, Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale, 1992, p. 629. 

38 MENEGAZZI MUNARI, Cittadinanza europea. Una promessa da mantenere, Torino, 1996, p. 124. 

39 In GUUE L 229 de 29 de junho de 2004, p. 35  Sobre a diretiva, ver GUILD, PEERS, TOMKIN, The EU Citizenship 
Directive. A Commentary, Oxford, 2014; MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei cit. 

40 A livre circulação dos indivíduos precede a instituição da cidadania da União Europeia e foi desenvolvida pela 
jurisprudência do TJUE. Sobre os efeitos que a cidadania da União provocou na jurisprudência do TJUE relativa à 
permanência dos indivíduos, ver CASTRO OLIVEIRA, Workers and Other Persons: Step-by-Step from Movement to 
Citizenship – Case law 1995-2001, in Common Market Law Review, 2002, p. 77; CURRIE, The transformation of 
Union citizenship, in DOUGAN, CURRIE (Ed.), 50 years of the European Treaties: looking back and thinking forward, 
Oxford, 2009, p. 365 ; J. SHAW, Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and 
Constitutionalism, in P. CRAIG, G. DE BÚRCA (Ed.), The Evolution of EU Law, Oxford, 2011, p. 575.  
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Por terceiro, o direito de permanência de períodos superiores a três meses 

pode ser exercido somente pelos cidadãos da União Europeia que trabalham, que 

estudam ou que possuem os recursos para serem considerados economicamente 

autossuficientes. 

Em quarto e último posto, o Estado conserva o poder de repelir o referido 

cidadão quando as condições para sua permanência não são – ou não são mais – 

preenchidas, ou na hipótese em que o indivíduo constitua uma ameaça para a ordem 

pública e/ou segurança do Estado. 

Os direitos passíveis de reivindicação pelo cidadão europeu perante o Estado 

hóspede aumentam com o passar de sua permanência. Ao longo dos primeiros três 

meses de estada, o Estado deve garantir a paridade de tratamento com seus nacionais 

no acesso ao emprego, mas lhe pode negar prestações de assistência social. Nos 

primeiros cinco anos, o Estado pode rejeitar a concessão de bolsas de estudo e 

empréstimos para estudantes. A disposição busca tutelar as finanças do Estado; possui 

função análoga a previsão segundo a qual o direito de permanência pode ser perdido 

caso a pessoa se torne um ônus excessivo para as finanças do Estado. 

A permanência por períodos superiores a três meses é subordinada à condição 

segundo a qual o cidadão deva dispor de recursos financeiros suficientes para se 

manter, na hipótese em que este não seja trabalhador, um status que lhe garantiria 

uma fonte de renda. Por outro lado, depois de cinco anos de permanência, o interesse 

do indivíduo prevalece sobre a tutela das finanças do Estado. Presume-se que, a tal 

ponto, a integração do indivíduo ao país de residência tenha sido concluída, e que a 

pessoa já faça parte da coletividade, devendo o Estado tratá-la para todos os efeitos 

como um de seus próprios cidadãos. 

A fórmula que foi adotada pelo direito derivado que hoje regulamenta a livre 

circulação de pessoas pode ser sintetizada da seguinte forma: caso o cidadão da União 

trabalhe, possui um direito incondicionado de permanência. Caso contrário, deve ser 

economicamente autossuficiente para não necessitar de subsídios do Estado hóspede. 

É matéria pacífica que a diretiva 2004/38 governa o direito de permanência do 
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cidadão da União Europeia em um Estado diverso do seu. O Tribunal de Justiça se 

ocupou, porém, da circunstância em que o cidadão europeu invocava o Direito da 

União Europeia em demandas contra seu próprio Estado de origem, sobretudo quando 

desejava obter o reagrupamento com seus familiares, cidadãos de terceiros países41. 

Trata-se, claro, de situações muito particulares, sintetizadas abaixo. 

O primeiro caso se refere ao cidadão da União que retorna ao seu Estado 

originário após ter exercido seu direito de livre circulação, tendo permanecido em 

outro Estado-membro42 . Não conceder o direito de retorno acompanhado dos 

próprios familiares poderia desencorajar o cidadão da União que gostaria de desfrutar 

de seu direito à livre circulação. 

Uma segunda situação alude ao cidadão da União que nunca saiu do Estado no 

qual vive, mas que trabalha em outro Estado-membro. Neste caso, não conceder o 

direito de permanência aos seus familiares, no entendimento do Tribunal de Justiça, 

prejudicaria-o no exercício (potencial ou efetivo) do direito de prover à sua própria 

família de modo transfronteiriço43. 

Outro cenário diz respeito ao menor de idade, nos primeiros anos de vida, 

cidadão do Estado hóspede. A recusa do direito de permanência aos seus pais carrega 

                                                        
41 É sabido que o reagrupamento familiar dos nacionais não é normatizado pelo Direito da União Europeia: a 

Diretiva 2004/38 não é aplicável (cfe. TJUE, sentença de 5 de maio de 2011, C-434/09, McCarthy, in Raccolta, p. I-
3375), nem mesmo a Diretiva 2003/86 sobre reagrupamento familiar, que diz respeito somente aos cidadãos de 
países terceiros residentes em algum Estado-membro. Em certos Estados, o reagrupamento familiar dos 
nacionais é sujeito a condições menos favoráveis àquelas previstas pela Diretiva 2004/38. Daí parte o interesse do 
nacional em invocar a cidadania da União para reentrar no âmbito de aplicação do Direito da União Europeia, 
expediente frequentemente utilizado, mas nem sempre bem-sucedido. Ver: BIERBACH, The return of the Member 
State national and the destiny of the European Citizen, in European Constitutional Law Review, 2008, p. 358; 
BERNERI, Protection of Families Composed by EU Citizens and Third-country Nationals: Some Suggestions to Tackle 
Reverse Discrimination, in European Journal of Migration and Law, 2014, p. 249. 

42 O caso faz menção à sentença de 7 de julho de 1992, C-370/90, Surinder Singh, in Raccolta, p. I-4265, relativa ao 
cônjuge, confirmada subsequentemente pela sentença de 11 de dezembro de 2007, C-291/05, Eind, in Raccolta, 
I-10719, relativa aos filhos, e reafirmada com a sentença de 12 de março de 2014, C-456/12, O e B, 
ECLI:EU:C:2014:135, após a entrada em vigor da Diretiva 2004/38. Para que essa decisão seja invocada, o cidadão 
da União deve ter permanecido em outro Estado-membro como trabalhador, estudante ou pessoa 
economicamente autossuficiente. SPAVENTA, Family rights for circular migrants and frontier workers: O and B, and 
S and G, in Common Market Law Review, 2015, p. 753. 

43 Princípio expresso na sentença de 11 de julho de 2002, C-60/00, Carpenter, in Raccolta, p. I-6279, na qual o 
marido da recorrente na causa principal foi qualificado como prestador de serviço, baseado no Reino Unido, e 
relembrado pela sentença de 12 de março de 2014, C-457/12, S. e G., ECLI:EU:C:2014:136, em relação a um 
indivíduo que detinha um trabalho dependente que o levava de modo constante – ainda que não a todo o tempo 
– a desempenhar a própria atividade em outro Estado-membro vizinho. Ainda não está claro quais seriam, além 
do cônjuge responsável pelos filhos, os familiares que podem se valer de tal direito de permanência. 
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a consequência lógica de obrigá-lo a sair do território do Estado em questão para 

continuar sob cuidado de seus progenitores44. 

O último caso apresenta peculiaridades que justificam um maior 

aprofundamento. Em contraposição aos outros, não existe um elo transfronteiriço, 

real ou potencial. Não por acaso, o Tribunal de Justiça alicerça tal direito no art. 20 do 

TFUE, e não no seu art. 21, que é relativo ao direito de circulação e permanência do 

cidadão da União. Como pretexto dessa conclusão, o Tribunal afirmou que o art. 20 

tutela o núcleo essencial dos direitos conexos à esfera da cidadania da União, e um 

Estado viola o art. 20 do TFUE quando adota medidas que acabam por privar aos 

próprios cidadãos o efetivo desfrute de tal núcleo-base. Debate-se muito na doutrina 

sobre quais seriam os direitos que compõem esse núcleo essencial, bem como de 

quais medidas teriam o efeito de restringi-los. É pacífico que tal restrição acontece no 

caso de cidadãos europeus de tenra idade, caso seus genitores são expulsos do Estado 

no qual vivem, que teriam que também deixar a União Europeia, visto que os pais não 

teriam mais o direito de viver em nenhum dos outros Estados da União. 

Por conseguinte, tal efeito não se verifica quando o cidadão da União é maior 

de idade, não obstante o fato que, por efeito da decisão das autoridades nacionais, ele 

não poderia viver no Estado do qual é cidadão com o próprio cônjuge45 ou outros 

familiares46, ou também se o cidadão da União, embora menor de tenra idade, tem 

sua guarda conferida a um genitor titular de uma permissão de permanência no Estado 

de residência47. 

A doutrina se indagou sobre a possibilidade de ampliar a jurisprudência Ruiz 

Zambrano a cidadãos da União Europeia que não sejam menores de pouca idade. A 

existência de um liame de dependência entre esse cidadão da União e seu responsável 

                                                        
44 Esse entendimento, célebre e frequentemente subestimado, foi consagrado com a sentença de 8 de março de 

2011, C-34/09, Ruiz Zambrano, in Raccolta, p. I-1177, e posteriormente aperfeiçoado. LENAERTS, How the ECJ 
Thinks: A Study on Judicial Legitimacy, in Fordham International Law Journal, 2013, p. 1350, descreve o approach 
seguido pelo Tribunal como “stone-by-stone”, pois os princípios estabelecidos pelo caso Ruiz Zambrano, o 
primeiro da série, foram mais tarde esclarecidos e delimitados nos pronunciamentos judiciais seguintes. 

45 Sentenças McCarthy cit., e 15 de novembro de 2011, C-256/11, Dereci, in Raccolta, p. I-11315. 

46 Sentença de 8 de maio de 2013, C-87/12, Ymeraga, ECLI:EU:C:2013:291, com relação aos irmãos. 

47 Sentença de 6 de dezembro de 2012, C-356/11 e C-357/11, O e S, ECLI:EU:C:2012:776.  
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é considerado um elemento imprescindível48. 

Alguns autores traçaram, do julgado Ruiz Zambrano, a conclusão de que o 

direito de residir no próprio Estado de origem encontra fulcro, na realidade, no Direito 

da União Europeia49. Contudo, ainda é mais convincente a tese segundo a qual o 

direito de permanência no Estado de cidadania deriva do Direito Internacional, cuja 

efetividade é assegurada pelo Direito da União50. 

Apesar do quadro majoritariamente positivo que se delineou até aqui, ainda se 

verificam alguns problemas concernentes ao exercício da livre circulação que os 

dispositivos sobre a cidadania da União Europeia não parecem a ponto de corrigir. Os 

Estados-membros da União, que continuam a se proclamar os sustentáculos da livre 

circulação, enfatizam cada vez mais os custos e o ônus que a mobilidade dos cidadãos 

da União – com mais atenção a uns casos do que a outros – carrega consigo. Alguns 

Estados temem que a livre circulação acarrete no que se convencionou chamar de 

“turismo social” (a mobilidade justificada pela vontade de desfrutar de um generoso 

welfare state), ou que estabeleça um nivelamento por baixo dos salários, ou ainda que 

privilegie (mesmo que em menor escala) a mobilidade de criminosos. 

Em uma série de casos recentes, o Tribunal foi movido por reenvios prejudiciais 

que versavam sobre a existência de um direito de acesso a prestações de ordem social 

para cidadãos da União que não eram considerados trabalhadores ou 

economicamente autossuficientes. O Tribunal deu razão aos Estados que queriam 

negar o acesso a essas prestações a cidadãos pobres que, mesmo assim, estavam 

legalmente presentes no país51. Os recorrentes dos principais casos são implicitamente 

                                                        
48 ADAM, VAN ELSUWEGE, Citizenship Rights and the Federal Balance between the European Union and its Member 

States: Comment on Dereci, in European Law Review, 2012, p. 181; MENGOZZI, La sentença de Zambrano: prodromi 
e conseguenze di una pronuncia inattesa, in Studi sull’integrazione europea, 2011, p. 431; WIESBROCK, 
Disentangling the “Union Citizenship Puzzle”? The McCarthy Case, in European Law Review, 2011, p. 868. 

49 MONTANARI, Una nuova tappa nella definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle 
sentenze Ruiz Zambrano e McCarthy, in La Comunità internazionale, 2011, p. 440; PALLADINO, Il diritto di soggiorno 
nel “proprio” Stato membro quale (nuovo) corollario della cittadinanza europea, in Studi sull’integrazione 
europea, 2011, p. 353.  

50 ADINOLFI, Diritto di soggiorno di cittadini di Stati terzi per rendere effettivo il diritto di soggiorno di cittadini 
dell’Unione nel loro Stato di cittadinanza, in Rivista di diritto internazionale, 2011, p. 467; MENGOZZI, La sentenza 
de Zambrano cit., p. 429. 

51 Sentenças de 11 de novembro de 2014, C-333/13, Dano, ECLI:EU:C:2014:2358; 15 de setembro de 2015, C-67/14, 
Alimanovic, ECLI:EU:C:2015:597; 25 de fevereiro de 2016, C-299/14, García Nieto, ECLI:EU:C:2016:114. 
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etiquetados como “turistas sociais”, pessoas que aproveitaram o direito de livre 

contribuição com os fins de se beneficiar da previdência social que um Estado hóspede 

generoso, o mesmo Estado que tolera sua presença52, concede aos carentes53. 

A jurisprudência evidencia o mesmo que se poderia implicitamente inferir do 

tipo de regulamentação da livre circulação que foi estabelecida pelo legislador 

europeu: a mobilidade é um instrumento de promoção social e de aprimoramento da 

condição do indivíduo até o limite em que se impõe ao Estado hóspede a incumbência 

de se responsabilizar pelas situações de pobreza ou de exclusão54, acabando por 

introduzir novas (e não desejadas) discriminações, com base no sexo, na origem étnica 

ou na idade. 

 

                                                        
52 A Diretiva 2004/38 afirma que o Estado pode – sem, contudo, que isso seja obrigatório – negar o direito de 

permanência e expulsar o cidadão da União que não tenha os meios para se sustentar. 

53 O Tribunal é acusado por muitos autores de ceder às preocupações dos Estados, conforme: NIC SHUIBHNE, Limits 
rising, duties ascending: the changing legal shape of Union citizenship, in Common Market Law Review, 2015, p. 
889; THYM, The Elusive Limits of Solidarity: Residence Rights of and Social Benefits for Economically Inactive Union 
Citizens, ivi, 2015, p. 17; ILIOPOULOU-PENOT, Deconstructing the former edifice of the Union citizenship? The 
Alimanovic judgment, ivi, 2016, p. 1007; O’BRIEN, Civis capitalist sum: Class as the new guiding principle of EU free 
movement rights, ivi 2016, p. 937.  

54 SPAVENTA, Citizenship: Reallocating Welfare Responsibility to the State of Origin, in KOUTRAKOS, NIC SHIUBHNE, SYRPIS 
(Ed.), Exceptions from EU Free Movement Law. Derogation, Justification and Proportionality, Oxford, Portland, 
2016, p. 32. Sobre a situação particular do povo Roma, ver GEHRING, Free Movement for Some: The Treatment of 
the Roma after the European Union's Eastern Expansion, in EJML, 2013, p. 7. 
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A INTEGRAÇÃO LINGUÍSTICA DOS MIGRANTES ESTRANGEIROS NA 

EUROPA 

 

Maria Chiara Locchi1  

 

1 A OBSERVÂNCIA DO CONHECIMENTO DA LÍNGUA NACIONAL NAS POLÍTICAS 

VOLTADAS AOS ESTRANGEIROS NÃO COMUNITÁRIOS NA EUROPA 

No contexto das políticas dos Estados membros da União Europeia em matéria 

de imigração não comunitária e de aquisição da cidadania Italiana por parte dos 

estrangeiros migrantes é por ora consolidada a tendência de estabelecer como 

juridicamente obrigatória a observância da “integração”, linguística e cívica, dos 

estrangeiros na sociedade de acolhimento. Com a presente colaboração procurar-se-á 

ressaltar, em particular, a ideia de integração linguística dos estrangeiros não 

comunitários como uma condição necessária aos fins de uma permanência legal no 

território e de acesso à cidadania, com o objetivo de aferir-lhes o potencial de inclusão 

ou, ao contrário, de exclusão ao encontro dos sujeitos considerados. Entre os múltiplos 

aspectos implicados na temática da competência linguística como “obrigação” e 

“condição” pela tutela de determinadas situações jurídicas subjetivas, a análise 

focalizará sobre o papel das ICT na avaliação das habilidades linguísticas dos 

estrangeiros. 

Desde o início do século XXI, como mencionado, muitos Estados Europeus 

interessados pelo fenômeno migratório adotaram disposições legislativas específicas 

com imposições à verificação de conhecimento da língua no país do proveniente, por 

parte dos imigrantes adultos, visando à obtenção do visto de ingresso, das diversas 

                                                        
1 Maria Chiara Locchi è Ricercatrice in Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Perugia (Italia), maria.locchi@unipg.it. ** O presente artigo foi publicado, in forma 
mais ampia, in M. Pietrangelo (a cura di), La lingua della comunicazione pubblica al tempo di Internet. Profili 
giuridici, ESI, Napoli, 2016. Texto traduzido do Italiano para o Português por Alexandre Andrioni da Cunha: 
Advogado. Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Mestre em Direito pela Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  Seja consentido indicar M.C. Locchi, I diritti degli straneiri, Carocci, Roma 2011, 
p. 168 e s. Os atentados terroristas de setembro de 2001 nos Estados Unidos e de Julho de 2005 em Londres 
tiveram um peso decisivo no discurso público e, sucessivamente, nas legislações dos estados ocidentais 
relacionadas ao acolhimento do migrantes, sobretudo os de fé Islâmica, e ao pluralismo cultural e religioso. 
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tipologias da permissão de permanência (compreendias aquelas de períodos longos) 

ou do reconhecimento da cidadania pela naturalização. Em alguns casos, em paralelo à 

requisição de demonstração das competências linguísticas, organizam-se outras 

imposições como o curso de línguas, que a depender do caso ser integrados por 

módulos de “conhecimento da sociedade” ou “integração cívica”; ademais, muitas 

vezes é prevista a necessidade de aprovação de um teste final, com o escopo de 

verificar a eficácia do aprendizado. A ideia implícita em tais regras é àquela de uma 

dúplice condicionante: a do conhecimento da língua do Estado de destinação por parte 

do estrangeiro não comunitário relativo a sua “integração” na sociedade de 

acolhimento, a qual, por determinadas vezes, é condição de legitimidade da sua 

permanência (em alguns casos sendo inclusive pré-requisito para o ingresso no País) e, 

em um segundo momento, da completa integração formalizada pela cidadania. 

A difusão e a consolidação da ideia de integração como condição de acesso por 

parte dos estrangeiros não comunitários, à uma maior estabilidade, proteção jurídica e 

uma completa integração, são expressões do processo de superação na Europa das 

políticas multiculturais e diferencialistas impostas nos anos oitenta e noventa do 

século passado, em favor de uma coesão social subordinada à integração relacionadas 

aos elementos compreendidos como constitutivos da comunidade nacional. 

Mesmo não se podendo tratar de uma disciplina comum da integração dos 

estrangeiros não comunitários na Europa, diante da persistente competência dos 

Estados nacionais acerca da matéria, é oportuno refletir sobre alguns carácteres de 

fundo sobre o que assevera ser, a todos os efeitos, o atual “modelo europeu de 

integração” dos migrantes nas sociedades de acolhida. 

De um lado, nos últimos anos, foram adotados a nível europeu numerosos 

documentos e instrumentos no âmbito do mandato da UE para promover a integração, 

assim como sancionado pelos Tratados (de Amsterdan e Lisboa), da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União europeia, dos Programas plurianuais do Conselho europeu (a 

partir de Tampere) e da estratégia Europa 2020.2  

                                                        
2  As ações realizadas no âmbito do quadro comum sobre a integração são os Princípios fundamentais comuns, a 

Agenda comum para a integração para o período 2005-2010 e a Agenda Europeia sobre integração de 2011; em 
junho de 2016 foi adotado o Plano de ação sobre a integração, que se propõe a suportar as políticas nacionais de 
integração. Os principais instrumentos de promoção da integração a nível europeu foram constituídos pelas 
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Por outro lado, a convergência das políticas de integração de grande parte dos 

Estados europeus são alguns dos paradigmas e dispositivos comuns – entre os quais, 

aquele que mais interesse neste caso, à verificação da integração linguística como 

condição para o acesso a uma residência legal e à cidadania – parece transparecer 

mais sobre o plano da divisão de estratégias e orientações políticas do que em virtude 

de uma adequação aos vínculos postos por específicos atos normativos comunitários.3 

Estes últimos, ao contrário, foram as vezes fortemente condicionados pela orientação 

repressiva de alguns Estados europeus: é o caso, por exemplo, da Diretiva 2003/86/CE 

em tema de reagrupamento familiar, em que prevê o art. 7.2 – a faculdade do estado 

membro de requerer aos estrangeiros migrantes que aspiram ao reagrupamento de 

satisfazer, entre outros requisitos, as “medidas” de integração conforme à legislação 

nacional – introduzido sobre pressão de alguns países (Ex: Alemanha, Áustria, Holanda) 

intencionados em afirmar uma abordagem restritiva à entrada dos migrantes.4  

No contexto das políticas estatais pela integração dos estrangeiros não 

comunitários para a “integração linguística” indica, em particular, a condição que se 

realiza quando o estrangeiro migrante há a capacidade de usar uma das línguas faladas 

correntemente para comunicação pública na sociedade de acolhida; tal condição não 

implica necessariamente na fluência da língua, comparável àquela de um falante 

nativo, mas se retém que seja suficientemente notável para participar plenamente na 

sociedade hóspede.5 

                                                                                                                                                                   
conferências ministeriais, da rede dos Pontos de contatos nacionais sobre a integração, do Fundo europeu para a 
integração e do Manual sobre a integração (que alcançou, em 2010, na sua terceira edição). Os “Princípios 
fundamentais comuns” em tema de integração codificados pelo Conselho Europeu em 2004 (Council Of The 
European Union, Immigrant Integration Policy in the European Union – Council Conclusion, 14615/04 (Presse 321), 
em particular, desenvolvem um papel decisivo de moldura comum em grau de orientar as elaborações políticas e 
normativas nacionais. Os Princípios contém seguramente algumas afirmações importantes: a integração é 
compreendida como processo dinâmico, bidirecional, de recíproca adaptação, que envolve todos os indivíduos 
residentes nos Estados europeu, estrangeiros e não, e implica o respeito aos valores fundamentais da União 
Europeia; a ocupação laboral, não obstante, é apresentada como um fator central no processo de integração e 
participação dos imigrantes nas sociedades hóspedes. De uma outra parte, a impossibilidade de localizar um 
acordo unânime sobre “integração” – noções controvérsias no âmbito da mesma literatura científica – portaram 
à alguma rigidez conceitual de fundo, acabando pela valorização do aspecto da “adaptação” dos estrangeiros aos 
valores do país hóspede e transparece a dimensão transnacional da experiência humana e jurídica dos migrantes.  

3  Cfr. D. Kostakopoulou, The anatomy of civic integration, in The Modern Law Review, 73(6), 2010, p. 938, que trata 
de um “isomorfismo discursivo” com base da convergência de políticas e praxes no tema de integração dos 
migrantes.  

4  Uma leitura sistemática da norma leva à conclusão que tais medidas possam impor-se nos confrontos dos 
estrangeiros até mesmo antes do seu ingresso no território do Estado. Mesmo a Dir. 2003/109/CE sobre o status 
de residentes por longos períodos autoriza os Estados a requerer aos estrangeiros a demonstração de 
determinadas “condições” de integração (art. 5.2).  

5  Cfr. N. Lapierre Vincent, L’intégration linguistique au Québec: recension des écrits, Conseil supérieur de la langue 
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A noção de integração linguística, como derivação de um mais amplo conceito 

de integração, é caracterizada pela multiplicidade e complexidade de implicações 

sobre o plano teórico e operativo. O Conselho da Europa, por exemplo, configura a 

integração linguística primariamente em uma chave promocional: no âmbito da sua 

missão de tutela e promoção dos direitos do homem, da democracia e do Estado de 

Direito em Europa, o CoE visa de fato à integração dos estrangeiros migrantes nos 

Estados membros por meio de uma prospectiva que necessariamente coloca no centro 

das políticas migratórias o respeito dos direitos humanos e a coesão social, valorizando 

o papel da língua diante da integração social por meio do diálogo intercultural.  

Nesse sentido, como foi mencionado, a chave de leitura que se decidiu utilizar 

é, porém, diferente, tendo em conta a potencial exclusão da verificação das 

capacidades linguísticas dos migrantes no campo das políticas de imigração e 

cidadania, com particular referência ao papel desempenhado pelas ICT nos cursos de 

formação e nos mecanismos de avaliação do conhecimento exigido por lei. 

No Relatório Final de uma pesquisa recente, conduzida no âmbito do Conselho 

da Europa sobre a integração linguística de migrantes adultos6, fica claro que, em 

comparação com a pesquisa anterior (2009), o número de países que prevê a 

verificação de habilidades linguísticas como condições para residência, cidadania e, em 

alguns casos, a entrada no território, têm crescido constantemente.7 

Dos trinta e seis Estados membros que participaram na análise, vinte e nove 

informaram que os migrantes adultos são legalmente obrigados a fazer um curso de 

                                                                                                                                                                   
française, Québec, 2004; J.-C. Beacco, Politiques d’intégration des migrants adultes: Principes et mise en oeuvre. 
Division des politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, 2008; J. Simpson, A. Whiteside (eds.), Adult Language 
Education and Migration. Challenging agendas in policy and practice, Routledge, Abingdon, 2015. 

6  Ver Linguistic Integration of Adult Migrants: Policy and Practice, Final Report on the 3rd Council of Europe 
Surevy, Language Policy Unit, Strasbourg, 2014, www.coe.int/lang-migrants. O projeto LIAM (Integração 
Linguística de Migrantes Adultos) oferece aos Estados membros do Conselho da Europa apoio no 
desenvolvimento de políticas e práticas de integração linguística baseadas em valores fundamentais 
compartilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a democracia e o Estado de direito. O relatório de 
2014, também com base em relatórios anteriores (2007 e 2009), fornece mais informações sobre os requisitos 
linguísticos e a oferta de cursos de línguas nos Estados-Membros, a fim de contribuir para a reflexão comum e 
para o debate sobre as orientações políticas e normativas prevalente. 

7  Como já mencionado, os chamados testes de integração quase sempre combinam a verificação de habilidades 
linguísticas para averiguar o conhecimento das regras e valores fundamentais da sociedade de acolhimento 
("integração cívica"). Para uma análise comparativa dos testes de integração e cidadania tendo em conta ambos 
os perfis envolvidos neste último perfil ver, entre outros, o relatório final do projeto INTEC, T. Strik, A. Böcker, M. 
Luiten, R. van Oers, Integration and Naturalisation tests: the new way to European Citizenship, 2011, 
http://www.ru.nl/law/cmr/projects/intec/ 
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línguas e/ou exame linguísticos em, pelo menos, uma das três situações jurídicas 

administrativas consideradas: entrada, permanência, cidadania 8 . Vinte Estados 

preveem a verificação da competência linguística também para outros fins para além 

dos três acima indicados, como por exemplo; a obtenção de permissões ou 

autorizações úteis para o acesso ao mercado de trabalho, a emissão de uma 

autorização de residência de longa duração e a admissão em cursos universitários ou 

superiores de especialização. 

Requisitos de idioma pré-ingresso são previstos em relação a pedidos de visto 

de ingresso tanto para fins familiares como de trabalho9; enquanto a Albânia os 

introduziu apenas em caso de entrada por razões de estudo ou de formação técnica, a 

Áustria adotou uma formulação geral que inclui todos os estrangeiros não 

pertencentes à UE e na Finlândia somente são organizados para os finlandeses de 

Ingrian, provenientes das áreas incluídas na antiga União Soviética.10 Os aspectos 

organizacionais da verificação das habilidades linguísticas dos "migrantes aspirantes" 

são bastante variáveis: se em alguns casos são disponibilizados cursos de línguas nos 

respectivos países de origem dos migrantes, geralmente com uma frequência opcional, 

a necessidade paira quase sempre num exame específico para certificar o nível de 

competência linguística exigido; se um teste não é necessário, ainda é necessário 

produzir um certificado de conhecimento da língua obtido de outra forma.  

Quanto aos requisitos linguísticos, em vista da emissão de vistos de residência 

no território do Estado11 solicitado - bem como no reconhecimento da cidadania12 - há 

muitas diferenças em relação à organização dos cursos, duração e caráter, obrigatórios 

ou opcionais, destes, no tocante ao nível da competência linguística exigida e ao 

                                                        
8  Os países que exigem a verificação da competência linguística para as três situações consideradas são: Albânia, 

Áustria, França, Alemanha, Liechtenstein, Holanda, Reino Unido. 

9  A França, a Alemanha e o Liechtenstein preenchem a verificação prévia à entrada apenas por razões familiares, 
enquanto que a Holanda e o Reino Unido também por motivos de trabalho; Polônia apenas para entradas para 
fins de trabalho e limitada a determinadas profissões. 

10  As leis de muitos países regulam em detalhe as isenções à obrigação de verificar a competência linguística (por 
exemplo, no caso do Reino Unido, para migrantes provenientes da maioria dos países de língua inglesa). 

11  Existem vinte e dois Estados: Albânia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letónia, Liecthenstein, Lituânia, Malta, Noruega, Holanda, 
Portugal, República da Moldávia , Suíça, Reino Unido. 

12  Os vinte e seis Estados são: Albânia, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, República Tcheca, 
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, 
Holanda, Polônia, Portugal, República da Moldávia, Federação Russa, Eslovênia, Espanha, Suíça, Reino Unido. 
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estabelecimento do teste de verificação em si específico. 

A análise dos regulamentos dos países europeus considerados no relatório 

LIAM, também de uma perspectiva diacrônica, permite identificar algumas tendências 

básicas e apreciar as variedades das várias soluções nacionais. 

Um outro dado particularmente significativo é o elevado número de estados (19 

de 36) que requerem a verificação da competência linguística tanto para a estadia (e, 

em alguns casos, também para a entrada) como para a cidadania. Muitos destes países 

introduziram a exigência de idioma para a aquisição de cidadania ou para a emissão ou 

renovação da autorização de residência nos últimos anos (período 2009-2013), 

podendo assim observar que a adoção de mecanismos de avaliação de habilidades 

linguísticas, mesmo que apenas por causa de uma das situações legais e 

administrativas consideradas, é muitas vezes a expressão de uma tendência geral para 

verificar a integração linguística (e cívica) dos estrangeiros migrantes. 

Os fatores que podem afetar a adoção das diversas soluções referem-se a 

algumas características dos processos migratórios nos países considerados. A 

proporção de estrangeiros sobre a população total é um primeiro elemento a ser 

considerado: o aumento das medidas para determinar as competências linguísticas 

está, de fato, ligado ao aumento do número de migrantes na Europa. Um segundo 

aspecto importante é a natureza recente ou datada da imigração, na medida em que 

países com uma história consolidada de emigração, e em poucos anos se tornaram um 

destino para a "nova" imigração (como Grécia, Irlanda, Itália e Espanha), parecem 

menos interessados no conhecimento da língua nacional por imigrantes. As razões, 

trabalho ou família, na base da migração são outros fatores a serem levados em conta, 

considerando que a demanda por altos níveis de proficiência linguística tende a ser 

imaginada como uma ferramenta para encorajar a imigração de trabalhadores 

qualificados e, em particular, para desencorajar a imigração, por motivos familiares, de 

migrantes não qualificados. Uma última variável indicativa é representada pelo país de 

origem dos migrantes, no sentido de que as ligações entre o país de origem e o país de 

acolhimento, por exemplo, em conexão com o passado colonial, correspondem a 

requisitos linguísticos relativamente fáceis. 

Quanto à avaliação, mais genericamente, dos modelos de integração de 
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estrangeiros migrantes na Europa, também em relação ao perfil das competências 

linguísticas, é possível delinear uma classificação das diferentes experiências nacionais, 

tendo em devida consideração as peculiaridades dos contextos específicos. 

Os países do norte da Europa13 tendem a ser "intervencionistas" em relação à 

aprendizagem de línguas pela população imigrante, muitas vezes para desencorajar a 

entrada e permanência de trabalhadores não qualificados ou por razões familiares. 

Solicitada para as muitas situações mencionadas (entrada e/ou permanência, 

cidadania), a verificação das competências linguísticas está quase sempre ligada à 

aprovação de um teste pago; na Alemanha e na Áustria também foram criados cursos 

especiais de treinamento, também estes parcialmente pagos pelo estrangeiro. Os 

países escandinavos não são imediatamente enquadrados no modelo intervencionista, 

na medida em que - embora o número de imigrantes tenha aumentado 

consideravelmente desde o início do século XXI - não houve um reforço dos requisitos 

linguísticos; a possibilidade de acessar cursos de línguas é bastante generalizada e 

muitas vezes a integração linguística é concebida como uma forma de promoção e não 

de condicionamento, em comparação com o acesso a autorizações de residência.14 

Nos países do sul da Europa, o menor interesse em verificar as habilidades 

linguísticas parece estar ligado à natureza do fenômeno migratório que afeta a área, 

mais marcado por razões econômicas e de trabalho do que por razões familiares. Se a 

Itália e Portugal introduziram recentemente medidas destinadas a averiguar a 

integração dos estrangeiros para efeitos de residência regular, com o estabelecimento 

de cursos de línguas voluntários e gratuitos e de educação cívica, a Espanha ainda não 

previu instrumentos específicos a este respeito, apesar de várias propostas favoráveis 

nesse sentido.15 

A França, a Bélgica, o Luxemburgo e a Suíça expressam uma orientação 

                                                        
13  Em particular, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Holanda, Reino Unido. 

14  Na Noruega, por exemplo, é possível acompanhar até 3.000 horas de aula para os níveis B1 / B2 e, a partir de 
2014, é obrigatório que os estrangeiros migrantes façam um teste de idioma para os diferentes níveis; no 
entanto, passar no teste não é considerado um requisito necessário para obter uma autorização de residência, 
pois é suficiente demonstrar a presença em pelo menos 600 horas de aulas. O mesmo esquema, embora com 
algumas diferenças, aplica-se na Suécia e na Finlândia. 

15  Seja concedida a referência a M.C. Locchi, I test di integrazione civica e cittadinanza in Europa: le costituzioni 
democratiche alla prova del pluralismo culturale, in A. P. Miras, G. T. Teruel Lozano, E. C. Raffiotta (dir.), Desafíos 
para los derechos de la persona ante el siglo XXI: familia y religión, Aranzadi, Pamplona, 2013. 
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intermediária entre o modelo intervencionista do Norte da Europa e o dos países da 

Europa do Sul, nos quais algumas medidas foram adotadas. Cursos específicos de 

treinamento de idiomas são estabelecidos nesses Estados; na França, por exemplo, 

esses cursos são obrigatórios para obter um visto de residência, embora seja 

necessário um nível mais baixo de competência linguística em comparação com os 

países do Norte da Europa. 

Na Europa do Leste, a ausência de fluxos migratórios significativos (com 

exceção da República Tcheca) explica a indiferença tendencial pela questão da 

integração linguística de estrangeiros. Exceções são as repúblicas bálticas (Estônia, 

Letônia e Lituânia), que adotaram legislação para garantir o uso da língua nacional no 

contexto pós-soviético. 

 

2. INTEGRAÇÃO LINGUÍSTICA COMO MEDIDA DE CONTROLE DE IMIGRAÇÃO 

2.1. AMBIGUIDADE E PERFIS PROBLEMÁTICOS DA NOÇÃO DE "INTEGRAÇÃO" 

Uma análise crítica da noção e das medidas relacionadas à "integração 

linguística" dos estrangeiros migrantes no contexto das políticas de imigração passa 

necessariamente pela consideração dos limites da própria noção de "integração". 

Há alguns anos, a doutrina jurídica e sociológica tem relatado abundantemente 

a ambiguidade desse conceito, com particular referência, por um lado, à facilidade de 

deslocamento do âmbito promocional para o punitivo e, por outro, aos pontos reais de 

tensão, respeito aos princípios e direitos fundamentais que informam o direito 

constitucional e supranacional no contexto Europeu. 

Em comparação com o primeiro ponto, as críticas se concentraram na 

transformação da integração "objetiva" das políticas nacionais e europeias, na 

proteção dos direitos dos estrangeiros migrantes e na sua plena inclusão em relação à 

diversidade16, na "condição", no sentido de obrigação, a ser suportada apenas pelo 

                                                        
16  O primeiro dos onze Princípios Fundamentais Comuns da União Europeia em tema de integração concebe, 

ambiciosamente, a integração como um "processo dinâmico e bilateral de ajustamento mútuo de todos os 
imigrantes e de todos os residentes dos Estados-Membros". Por outro lado, a impossibilidade de encontrar, a 
nível europeu, um acordo unânime sobre a "integração", noção controversa dentro da mesma literatura 
científica, levou a alguma rigidez conceitual de fundo, com a conseqüência de que foi valorizado o caráter 
repressivo da integração entendida como obrigação unilateral de adaptação dos estrangeiros, cf. M. Martiniello, 
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estrangeiro cujo descumprimento é sancionado com a exclusão (também fisicamente 

do território do Estado por meio de expulsão). 

A coexistência de dois objetivos estratégicos - um promocional, orientado para 

a integração de estrangeiros legalmente residentes e o outro, repressivo, destinado a 

combater a imigração ilegal - é uma constante das políticas nacionais de migração e da 

própria União Europeia. Como parte da nova tendência das políticas de imigração na 

maioria dos países europeus, no entanto, essa "lógica binária" não é caracterizada 

simplesmente pela combinação das duas instâncias, mas pela consubstancialidade 

entre os programas de integração e dispositivos de segurança e pela mesma 

concepção de "integração", que de direito e de oportunidade acaba sendo um “álibi de 

precariedade do direito de permanência"17 

Os termos do nexo entre inclusão legal e integração social substancialmente 

parecem ser invertidos: o acesso a uma residência progressivamente mais estável não 

é mais entendido como uma pré-condição necessária para a aquisição de uma 

crescente familiaridade com o contexto linguístico e cultural de acolhida e integração 

socioeconômica, mas estes últimos requisitos são usados como ferramentas para a 

seleção de aspirantes a migrantes, residentes e cidadãos.18 

É, portanto, evidente que o próprio conceito de integração - em geral, e com 

particular referência à integração linguística - mostra nesse contexto que todos os seus 

problemas e ambiguidades foram trazidos, não apenas no nível estritamente definidor, 

mas também em relação à dimensão temporal de processo de integração, de fato, que 

necessariamente aparece como gradual e progressivo, em correspondência com a 

intensidade diferente do ataque social do migrante em comparação com a 

comunidade de acolhimento.19 Um respeitável sociólogo como Abdelmalek Sayad, por 

                                                                                                                                                                   
Towards a coherent approach to immigrant integration policy (ies) in the European Union, 2008,  
http://www.oecd.org/dataoecd/42/58/38295165.pdf. 

17  Veja-se D. Lochak, L'intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à l'immigration, in 
Cultures & Conflits. Identifier et surveiller, 64, 2006, p. 10. Do mesmo autor, cf. também L'intégration à rebours, 
em Plein Droit, 76, 2008. 

18  Destaca-se a integração no plano das medidas de controle de imigração na Resolução 1973 (2014) do COE, 
Integration tests: helping or hindering integration? 

19  Ver D. Schnapper, Qu'est-ce que l'intégration ?, Gallimard, Paris, 2007. Sobre o caráter gradual do processo de 
integração, ver, entre outros, F. Gaspard, Assimilation, insertion, intégration: les mots pour "devenir français", in 
Hommes et migrations, 1154, 1992, e G. Zagrebelsky, La virtú del dubbio, Laterza, Rome-Bari, 2007, p. 124 e s., 
Que diferenciou a integração, implicando "a homologação à cultura dominante e seus" valores "" da interação ", 
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outro lado, questionou a própria possibilidade de que a integração seja orientada, 

direta e mesmo voluntariamente favorecida, observando que o efeito final de uma 

abordagem moralista e técnica de um problema social - como o é a integração dos 

migrantes - é a sua neutralização a nível político.20 

As preocupações e perplexidades em relação ao uso da integração linguística 

como um dispositivo repressivo no campo das políticas de imigração também foram 

expressas pelo Conselho da Europa, que no contexto da discussão sobre a integração 

linguística de migrantes adulto, que vêm se operando há vários anos, condenando 

veementemente o risco de que os requisitos linguísticos tenham o efeito de dificultar, 

e certamente não facilitar, a mobilidade e a integração.21 

Em comparação com o segundo ponto, numerosas contribuições críticas 

destacaram a problemática da real ilegitimidade dos testes de integração e cidadania 

em relação a regras legais específicas.22 

Em primeiro lugar, enfatiza-se a proibição da discriminação, em relação à qual 

os testes de integração linguística e cívica, com particular referência àqueles realizados 

nos países de origem dos migrantes, podem entrar em tensão. 

Em relação ao perfil da isenção de certas categorias de sujeitos da obrigação de 

verificação, por exemplo, a legislação holandesa isenta os estrangeiros de alguns 

países "ocidentais" da obrigação de realizar o teste no exterior, com base na 

proximidade presumida político e cultural desses países e, portanto, de facilitar a 

                                                                                                                                                                   
abertos à evolução e às influências mútuas, em vista de um horizonte humano comum". 

20  Cf. A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Raffaello Cortina 
Editore, Milão, p. 287 s 

21  Integração Linguística de Migrantes Adultos: Policy and Practice, cit, p. iii. Uma preocupação específica do 
Conselho da Europa está ligada ao abuso ou mau uso do "Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas" 
(QECR), elaborado pelo próprio Conselho, a fim de proporcionar uma base transparente, coerente e completa ao 
ensino, aprendizagem e avaliação do conhecimento linguístico na Europa. O fato de o QECR ser também utilizado 
como referência para a avaliação de requisitos linguísticos nas políticas de integração de estrangeiros migrantes é 
considerado um fenômeno a ser monitorado, especialmente em relação ao aumento dos níveis de competência 
lingüística exigidos em relação à concessão de autorização de residência ou de cidadania. 

22  Cfr., entre outros, Human Rights Watch, The Netheralnds: Discrimination in the Name of Integration. Migrants' 
rights under the Integration Abroad Act, mag. 2008; S. Carrera, A. Wiesbrock, Civic Integration of Third-Country 
Nationals. Nationalism versus Europeanisation in the Common EU Immigration Policy, CEPS “Liberty and Security 
in Europe” publications, 2009, in http://www.ceps.eu, p. 31 e s.; S. Guèvremont, Integration measures in the EU 
family reunification and long term residents directives, 
http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/conf2009papers/Guevremont.pdf, 2009; Dutch Council for Refugees, 
Complaint against the Netherlands due to violation of European Union law, O.1.2. - 1360/EL, 12 nov. 2010; V. 
Piergigli, Integrazione linguistica e immigrazione. Approcci e tendenze nel diritto comparato europeo, in 
federalismi.it, 22, 2013. 
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integração de seus cidadãos; esta disposição aparece em contraste aberto com 

importantes convenções internacionais, incluindo a CEDH, devido à desproporção 

entre os objetivos perseguidos, os meios fornecidos e a identificação explícita dos 

destinatários de um tratamento jurídico pejorativo baseado na origem nacional e 

racial.  

Podem se encontrar outros perfis discriminatórios de tratamento diferenciado, 

em relação ao reagrupamento familiar, entre cidadãos nacionais e dos estrangeiros da 

Comunidade que, tendo exercido a liberdade de circulação e permanência noutro 

Estado europeu, podem se beneficiar das disposições do direito comunitário, bem 

como de situações que são substancialmente diferentes umas das outras, como as da 

pessoa escolarizada e do analfabeto, sem os meios mínimos de compreensão da 

linguagem escrita. 

Um segundo perfil problemático é representado pela proporcionalidade das 

medidas de integração impostas pela legislação europeia e nacional, em relação às 

quais a Comissão Europeia manifestou recentemente sérias perplexidades. Na sua 

comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho concernente às orientações para a 

aplicação da Diretiva 2003/86 / CE relativa ao direito ao reagrupamento familiar,23 a 

Comissão esclareceu que - mesmo reconhecendo que os Estados-Membros têm poder 

discricionário para decidir se solicita migrantes estrangeiros para cumprir as medidas 

de integração e desenvolver as medidas mais apropriadas no seu contexto nacional - 

estas medidas devem ser concebidas para facilitar a integração dos membros da 

família e são, portanto, elegíveis se corresponderem a este propósito e respeitarem o 

princípio da proporcionalidade. Em particular, a admissibilidade das medidas de 

integração depende da sua acessibilidade e da forma como são organizadas e 

realizadas; o objetivo dessas medidas é unicamente o da integração de estrangeiros e 

um regulamento que promova uma utilização funcional do condicionamento e, 

portanto, a limitação do reagrupamento prejudicaria o efeito útil da diretiva. Tendo 

em conta o impacto desproporcionado dos testes de integração linguística e cívica de 

pré-entrada sobre o direito à unidade familiar, a Comissão declarou que os Estados-

Membros "não podem recusar a entrada e residência no seu território" de um familiar 

                                                        
23  Cfr. COM/2014/0210 final, em particular o ponto 4.5. 
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com quem o reagrupamento é autorizado "pelo simples motivo de que, ainda no 

estrangeiro, não passou no exame de integração exigido pela legislação do Estado 

membro". 

O direito fundamental à unidade familiar - consagrado nas convenções 

internacionais, primeiramente pela CEDH, por fontes comunitárias e por numerosas 

constituições nacionais - é outro limite penetrante para as políticas de "integração 

forçada" implementadas pelos Estados europeus da imigração.24 

Embora não implique um direito de entrada e residência do familiar que se 

reúna com um estrangeiro residente no território nacional, o art. 8 CEDH sobre o 

direito à unidade familiar é uma importante salvaguarda para limitar o poder 

discricionário do Estado, que necessariamente deve equilibrar o direito do indivíduo de 

respeitar sua vida familiar com a busca do interesse público no controle da imigração. 

Embora o Ttibunal EDH não tenha lidado com a legitimidade dos testes de 

integração, das suas decisões emergem indicações significativas sobre a necessidade 

para as autoridades estatais levarem em conta uma variedade de fatores, como os elos 

do estrangeiro com o país de residência e o país de origem, a sua situação familiar, os 

eventuais obstáculos ao desenvolvimento da vida familiar em seu país de origem. Com 

relação à revisão judicial sobre legalidade das expulsões à luz do art. 8, a avaliação da 

rejeição de autorização à entrada para o reagrupamento parece certamente marcada 

por um reconhecimento mais amplo da margem de apreciação estatal; com referência 

à mesma jurisprudência sobre expulsões, é muito difícil colher nas orientações do 

Tribunal, em tema de indicadores do "vínculo social" do estrangeiro com o Estado de 

residência, uma noção definida de integração no âmbito da CEDH.25 

O Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou-se em diversas ocasiões 

sobre o respeito da Diretiva 2003/86 / CE pelos Estados-Membros. Em 2006, com o 

caso do Parlamento Europeu versus Conselho da União Europeia (C-540/03), os juízes 

                                                        
24  Sobre a compatibilidade dos requisitos de integração pré-entrada com o direito fundamental à unidade familiar 

cf. o recente acórdão do Supremo Tribunal do Reino Unido, R v Secretary of State for the Home Department, 
28.11.2015, segundo o qual as medidas de integração pré-entrada não eram consideradas, enquanto tal, 
desproporcionadas em relação à CEDH, embora possam surgir problemas em casos individuais em relação às 
formas em que essas medidas são efetivamente implementadas. 

25  Cfr. ad es. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom, 28.05.1985; Ahmut v. The Netherlands, 
28.11.1996; Gül v. Turkey, 14.12.2000; Sen v. The Netherlands, 21.12.2001: Tuquabo-Tekele a. o. v. The 
Netherlands, 1.12.2005; Osman v. Denmark, 14.06. 2011. 
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de Luxemburgo haviam julgado a verificação da integração prevista pelo art. 4 par. 1 

ult. c. da Dir. 2003/86, em relação à entrada da criança maior de 12 anos, em 

conformidade com o art. 8 CEDH como funcional para a proteção de vários dos 

objetivos indicados no par. 2 da norma convencional, reiterando, no entanto, a 

necessidade de interpretar as cláusulas restritivas da Diretiva n. 86 de acordo com os 

direitos fundamentais estabelecidos pela CEDH. Essa interpretação promocional foi 

então reiterada com o caso Chakroun v. Ministro van Buitenlandse Zaken (C-578-08) 

sobre a questão dos rendimentos necessários para o reagrupamento familiar, 

enquanto o caso Imran (C-155/11) representou uma oportunidade perdida de 

avaliação da compatibilidade das condições de integração regidas pela lei holandesa 

com o direito comunitário.26 Recentemente, o Tribunal de Justiça pronunciou-se 

expressamente sobre a legitimidade da exigência linguística antes da entrada, imposta 

pela Alemanha, mesmo em relação ao regime de derrogação previsto pelo Acordo de 

Associação com a Turquia para os trabalhadores de nacionalidade turca e seus 

familiares, no caso Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland.27 Mesmo resolvendo 

a questão à luz das disposições do acordo com a Turquia28 e, consequentemente, não 

se pronunciando sobre a presumida incompatibilidade do teste linguístico antes da 

entrada, com a diretiva de 2003, o Tribunal fixou alguns pontos que parecem 

significativos também para a questão, mais geral, da integração linguística e cívica 

como instrumento de controle de imigração: em reiterar que as medidas restritivas 

podem ser introduzidas pelos Estados no respeito ao princípio da proporcionalidade, 

os tribunais têm declarado que as normas nacionais que preveem o requisito 

linguístico vão além do que é necessário para atingir o objetivo prosseguido (por 

exemplo, a luta contra os casamentos forçados e a promoção da integração), uma vez 

que a falta de prova de conhecimentos linguísticos suficientes conduz 

                                                        
26  O Tribunal não entrou em questão, pois as autoridades haviam emitido uma autorização de residência. 

27  Tribunal de Justiça, 10 de julho de 2014, Naime Dogan v Bundesrepublik Deutschland. Ms. Dogan, uma cidadã 
turca residente na Turquia, queria juntar-se ao seu marido, também de nacionalidade turca, na Alemanha, onde 
reside desde 1998 com uma autorização de residência permanente. Após a recusa do visto para o reagrupamento 
familiar pela Embaixada da Alemanha em Ancara, devido à falta de conhecimentos linguísticos exigidos, M. Dogan 
recorreu para o Tribunal Administrativo de Berlim, que dirigiu ao Tribunal de Justiça a questão de saber se o 
requisito A língua imposta pela Alemanha a partir de 2007 é compatível com o direito da UE e, em especial, com a 
cláusula de "standstill" acordada no início dos anos 70, nos termos do Acordo de Associação com a Turquia. 

28  Segundo o Tribunal, a cláusula de “standstill” não permite uma medida de direito interno, introduzida após a 
entrada em vigor dessa cláusula no Estado-Membro interessado, o que exige que o cônjuge de um nacional turco 
que resida no citado Estado prove previamente a aquisição de conhecimentos elementares da língua oficial de tal 
Estado para poder entrar no território deste último para efeitos de reagrupamento familiar 



203 
 

automaticamente à rejeição do pedido de reagrupamento familiar, sem ter em conta 

as circunstâncias específicas dos casos singulares. 

Em 2015, o Tribunal voltou à questão da legitimidade das medidas de 

integração pré-entrada (prevista na legislação holandesa), esclarecendo que o art. 7.2 

da Diretiva de 2003 deve necessariamente ser interpretada restritivamente. Isto 

significa que - ao considerar que a autorização para o reagrupamento familiar deve ser 

considerada uma regra geral - tais medidas de integração só podem ser consideradas 

legítimas se e na medida em que forem proporcionadas e adequadas para facilitar a 

integração dos membros da família do migrante na sociedade de acolhida.29 

 

2.2. PRESSUPOSTOS E MÉTODOS PARA VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO LINGUÍSTICA 

O discurso que apoia a inclusão de requisitos linguísticos nas políticas de 

imigração (com referência à entrada e/ou permanência de estrangeiros migrantes) e 

cidadania é centrado na ideia - diríamos sobre o dogma - de que o conhecimento da 

língua nacional seja capaz, por si só, de promover a integração na sociedade de 

acolhimento. 

A razão formalmente usada para justificar a verificação do conhecimento das 

competências linguísticas, também tendo em vista a questão do visto de entrada, é 

sempre a de promover a integração social e econômica dos migrantes: as autoridades 

de imigração querem assegurar que aqueles que eles pretendem entrar e residir no 

território têm as ferramentas mínimas para se orientar no novo ambiente. 

No entanto, como tentamos enfatizar, essa reconstrução "irônica" é parcial, na 

medida em que a imposição do conhecimento da língua - e sua verificação com 

métodos e ferramentas que podem, por sua vez, ser punitivos - é adequada para ser 

transformada em ferramenta de exclusão.  

A ligação entre língua e país está claramente na base do conceito de 

"nacionalidade" (nationalité, Nationalität, nacionalidad, nationality), entendida como 

                                                        
29  Ver Tribunal de Justiça, 9 de julho de 2015, processo C-153/14, ministro van Buitenlandse Zaken v. K e A. O 

Tribunal declarou que o pedido de aprovação num teste de integração anterior à entrada pode ser funcional a 
aquisição, por estrangeiros, de conhecimento inegavelmente útil; por outro lado, este pedido não deve ter o 
objetivo de penalizar o reagrupamento familiar. 
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"unidade étnica, cultural e espiritual de um povo, que, por vezes, também poderia ser 

a premissa da ‘unidade e soberania política’, que devem ser mantidas separadas, tanto 

a nível histórico e conceitual, quanto legal, daquele de ‘cidadania’".30 

Benedict Anderson dedicou páginas famosas ao processo de construção da 

nação como "comunidade política imaginada, e imaginada como intrinsecamente 

limitada e soberana", onde o elemento da "imaginação" está ligado à peculiaridade 

com base na qual, mesmo em sua impossibilidade que cada habitante de uma nação 

encontra a maioria de seus compatriotas, "na mente de cada um vive a imagem de ser 

uma comunidade".31 Embora a ideia de nação possa ser estruturada em torno de 

diferentes marcadores de pertencimento além daquela linguística - como, por 

exemplo, os mitos de uma origem comum ou de uma cultura comum - o elemento da 

"língua nacional" é indubitavelmente central; essa centralidade, segundo Anderson, é 

ainda mais observável em relação aos nacionalismos europeus, que se caracterizam 

justamente pela importância do "mito" da linguagem como elemento unificador de 

todos os membros da nação, além da fragmentação e do pluralismo dos diferentes 

línguas presentes no nível territorial. 

A construção da identidade de uma "nação", como um sistema de 

representação cultural em que as pessoas imaginam uma experiência compartilhada 

de identificação com uma comunidade ampliada, ocorre justamente a partir da inter-

relação entre afiliação nacional e da língua materna.  

O paradoxo que parece surgir em relação às políticas para a integração dos 

estrangeiros migrantes na Europa é o de enfatizar a centralidade desse "nexo ocidental 

entre língua e nação"32, precisamente em uma era de globalização e mobilidade de 

pessoas e ideias e num contexto, como o europeu, constitutivamente destinado a 

proteger o pluralismo cultural e linguístico e, portanto, potencialmente aberto ao 

reforço do multilinguíssimo como um indicador da superação da forma de Estado-

                                                        
30  Veja G. Cordini, Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza. Profili di diritto pubblico comparato, Cedam, 

Padova, 1998, pp. 132 e s. A cidadania, por outro lado, indica a relação que liga o indivíduo ao Estado, conforme 
definido pelas regras que regulam os requisitos de aquisição e as atribuições em termos de direitos e deveres. 
Sobre a complexa articulação das relações entre os dois termos cf. E. Grosso, Le vie della cittadinanza: le grandi 
radici, i modelli storici di riferimento, Cedam, Padova, 1997, pp. 5 e s. 

31  Cfr. B. Anderson, Imagined Communities, Verso, London-New York 1991, trad. it. Comunità immaginate, 
Manifestolibri, Roma 1996, p. 27. 

32  M. Barni, Se la lingua e la sua verifica diventano strumenti di potere, 6 dicembre 2010, www.meltingpot.org. 
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nação para a construção de estruturas supranacionais. 

O "nacionalismo linguístico", pressuposto pelos testes de integração e 

cidadania, é ainda mais discutível se considerarmos a natureza cada vez mais 

multicultural e multilíngue das sociedades de acolhimento europeias, mas também dos 

mesmos sujeitos - estrangeiros migrantes - que podem ser considerados "cidadãos 

transnacionais", na medida em que se encontram vivendo suas vidas entre dois 

Estados, o de origem e o de imigração, pertencendo e participando ativamente da vida 

de duas comunidades político-sociais, sistemas jurídicos, contextos culturais e 

linguísticos33. Os testes de linguagem em termos de admissão, residência e cidadania - 

longe de reconhecer essa condição de estrangeiros migrantes como "defensores do 

transnacional " - em vez disso, retornam uma imagem de si mesmos como estranhos, 

cuja riqueza de conhecimento, mesmo a linguística (por exemplo, em muitos casos, 

inglês e / ou francês além de sua língua nacional) não é levada em consideração na 

avaliação de sua aptidão para a integração nas sociedades europeias.34 

Outro perfil, mais puramente linguístico, da inadequação dos testes para 

sustentar uma concepção complexa e bidirecional de integração, envolvendo 

comunicação e contato entre o "autóctone" e o "alóctone", é o estreito vínculo entre a 

verificação do conhecimento da língua, por um lado, e certas ideologias da identidade 

nacional e da própria comunicação linguística, por outro. 

Com referência ao teste de reconhecimento da cidadania na Alemanha, por 

exemplo, Ingrid Piller mostrou como os requisitos linguísticos foram estruturados 

levando em conta tanto a concepção da identidade nacional alemã - que, após a 

                                                        
33  Veja. R. Bauböck, Studying Citizenship Constellations, in Journal of Ethics and Migration Studies, 5, 2010, que 

utiliza o conceito de "constelação", a fim de capturar os personagens de que "a estrutura na qual os indivíduos 
são simultaneamente ligados a diversas entidades políticas, de modo que seu estatuto jurídico, em termos de 
direitos e deveres, seja determinado não apenas por um, mas por várias comunidades políticas". A complexidade 
e a fluidez dos membros, também do ponto de vista das habilidades lingüísticas, caracterizam também a condição 
das chamadas “segundas gerações”, em relação às quais estamos falando de um “transnational belonging” para 
identificar os processos de construção de identidades transculturais “por meio de um trabalho de mediação, 
combinação e negociação de diferentes códigos culturais no campo da relações interpessoais e sociais, para 
incluir formas de pertencer à comunidades imaginadas ", cf. A. Spanò, Dare la voce ai figli dell’immigrazione: per 
uno sguardo «limpido» sulla seconda generazione, in A. Spanò (org.), Esistere, coesistere, resistere. Progetti di vita 
e processi di identificazione dei giovani di origine straniera a Napoli, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 19. 

34  Sobre a dificuldade de valorizar o plurilinguismo dos migrantes na Europa cf. P. van Avermaet, Fortress Europe? 
Language policy regimes for immigration and citizenship, in G. Hogan-Brun, C. Mar-Molinero; P. Stevenson (eds.), 
Discourse on Language and Integration. Critical perspectives on language testing regimes in Europe, John Benja 
mins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2009, p. 20. 
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reforma da Lei da Cidadania de 2000, resulta caracterizada pela centralidade da 

linguagem comum como um compromisso entre a ideia de descendência e a de 

cidadania - como de uma ideologia linguística que acaba por conceber a verificação do 

conhecimento da linguagem como um mecanismo de exclusão do Outro.35  Um 

primeiro elemento que emerge dos requisitos linguísticos ligados à naturalização é o 

da conceituação da interação linguística como um processo unilateral: o candidato à 

aquisição da cidadania é considerado um sujeito passivo da conversa com o 

funcionário encarregado da verificação linguística, sem levar em consideração que, 

como demonstram os estudos sobre a análise do discurso, o sucesso de uma conversa 

é, na verdade, negociado entre todos os participantes, que compartilham os ônus da 

comunicação. Um segundo aspecto está ligado à suposição, bastante pacífica, de que 

todo madrelingua (monolíngüe) - na ausência de formação ou diretrizes úteis para o 

propósito - é capaz de julgar a competência lingüística de um falante como segunda 

língua. A análise do caso alemão leva o autor a concluir que os perfis problemáticos 

dos requisitos linguísticos envolvidos nos testes de integração e cidadania, além de 

demonstrar a incompetência ou escassa vontade dos legisladores nacionais, são um 

sinal do fracasso dos linguistas, sejam esses pesquisadores ou educadores, no trabalho 

de informação e conscientização sobre a necessidade de compreender os contextos, 

vínculos e motivações de natureza social, política e institucional da verificação do 

conhecimento de uma língua. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35  Segundo I. Piller, Naturalization language testing and its basis in ideologies of national identity and citizenship, in 

The International Journal of Bilingualism, 3, 2001, p. 272-273. 
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LA CIUDADANÍA POST-NACIONAL Y EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN ESPACIOS 

REGIONALES: LOS CASOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL MERCOSUR 
 

María Victoria Alvarez36 

 

INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las sociedades del mundo de hoy, la ciudadanía es vista como 

algo necesario para ser miembro pleno. Aunque el significado preciso de ciudadanía 

varía de una sociedad a otra, con frecuencia determina quién puede participar 

políticamente, quién tiene acceso a prestaciones sociales, e incluso quién puede ser 

propietario, entre otras cuestiones fundamentales. 

Pero en las últimas décadas, como consecuencia de diferentes fenómenos, 

ligados en su mayoría a la globalización, el concepto moderno de ciudadanía ha sido 

objeto de transformación. La ciudadanía no queda restringida al ámbito del Estado 

nación, dando cuenta de nuevas formas de pertenencia del individuo. Entre el nivel 

político global y el nacional, el papel del regionalismo, como espacio intermedio, 

plantea la necesidad de repensar la noción de ciudadanía.  

Sin embargo, el crecimiento de escala que implica un proceso de integración 

regional conduce a que las nociones de ciudadanía y democracia se encuentren en 

tensión, especialmente por el déficit democrático que las iniciativas regionales en 

general acusan. En este trabajo nos concentramos en dos casos específicos de 

regionalismo que ostentan importantes diferencias en el grado de democratización y 

construcción de una ciudadanía común: la Unión Europea (UE) y el Mercado Común 

del Sur (Mercosur).  

Para dar cuenta de estos fenómenos, analizamos una noción diferente de 

ciudadanía, cual es el de ciudadanía post-nacional, poniendo énfasis en la dimensión 

política de la misma y su vinculación con el déficit democrático de los procesos de 

integración. Sin desconocer la característica multifacética de los derechos implícitos en 

la noción de ciudadanía, nuestro énfasis se coloca en los derechos políticos.  

                                                        
36 Dra. en Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina. maria.alvarez@fcpolit.unr.edu.ar 
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De acuerdo con Marshall, “Political rights refer to those rights which enable 

individuals to participate in the exercise of political power”37. Es por ello que 

acentuamos la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de 

fortalecimiento y consolidación de los procesos de integración regional. Justamente las 

deficiencias en la participación ciudadana constituyen uno de los elementos 

específicos del déficit democrático en espacios regionales. Prueba de ello es la cada 

vez menor afluencia de votantes a las elecciones al Parlamento Europeo (PE) o el 

desconocimiento de los ciudadanos sobre el Parlamento del Mercosur (Parlasur).38 

En este trabajo nos hemos planteado unos propósitos estrechos dado que no 

pretendemos agotar la discusión sobre los mecanismos institucionalizados de 

interlocución y la efectiva participación de la ciudadanía en ámbitos regionales. 

Nuestro modesto objetivo es proveer una primera aproximación al tema, sin poseer 

pretensiones de exhaustividad, admitiendo la complejidad de los procesos para el 

involucramiento activo de la ciudadanía y la superación de los “déficits democráticos” 

en este tipo de espacios. 

Luego de esta introducción, abordamos, en una primera sección, el concepto de 

ciudadanía y los procesos que han dado lugar a su evolución en las últimas décadas 

hacia una ciudadanía post-nacional. En la segunda sección analizamos el significado de 

la ciudadanía post-nacional en la UE, para posteriormente conectarlo con la brecha 

existente en términos de déficit democrático, que no logra ser superado por la sola 

existencia de un parlamento regional. En la segunda parte del trabajo realizamos un 

análisis análogo para el caso del Mercosur. Finalizamos con algunas conclusiones en 

perspectiva comparada. 

 

1 EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 

Como hemos comentado, la ciudadanía tiene significados que varían de un país 

                                                        
37 MARSHALL, T. H. Citizenship and Social Class, en T. H. Marshall, Sociology at the Crossroads, London: Heinemann, 

1963, pp. 67-127: “Los derechos políticos se refieren a los derechos que permiten a los individuos participar en el 
ejercicio del poder político” (Traducción propia) 

38 El Tratado de París de 1951, que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, instituyó una Asamblea 
común, cuya compleja evolución la transformaría en el actual Parlamento Europeo. Por su parte, el Tratado de 
Asunción, que dio origen al Mercosur, concebía una Comisión Parlamentaria Conjunta, que ulteriormente fue 
reemplazada por el Parlamento del Mercosur. 
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a otro pero, en general, podemos abreviar la discusión afirmando que tiene dos 

significados principales: por un lado, una condición legal de pertenencia a un Estado 

nación, en el sentido que tenía en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Durante mucho 

tiempo la ciudadanía fue considerada un concepto unitario haciendo inclusive que la 

doble ciudadanía fuera vista como una amenaza a la soberanía estatal.39 Por otro, la 

ciudadanía se vincula con la membrecía a una comunidad que no necesariamente se 

define como Estado nación. Por ejemplo, la ciudadanía europea, o algún tipo de 

ciudadanía post-nacional, surgida en décadas más recientes, especialmente a partir de 

finales del siglo XX. 

Hasta ahora, ciudadanía y nacionalidad han sido dos términos en superposición 

y prácticamente intercambiables. La comprensión de la ciudadanía basada en la 

estatalidad explica por qué este término se utiliza con frecuencia como sinónimo de 

nacionalidad. En efecto, “(…) the background assumption of the classic (modern) 

paradigm of citizenship is that citizenship involves membership in a sovereign, 

territorial nation state.”40. 

Las teorías modernas sobre la ciudadanía tienden a asumir que los derechos 

incluidos son entendidos y expresados principalmente dentro y a través de los Estados 

nación.41 Pero en décadas recientes, el concepto de ciudadanía ha ido perdiendo su 

relevancia como relación simbólica, legal, política y social entre el Estado nación y el 

individuo. Y tal vez ese vínculo siga evolucionando de manera que se vaya 

deteriorando hasta desaparecer. 

Coincidimos con Tambini cuando sostiene que: “National citizenship emerged, 

and national citizenship will pass. Many already see signs of its immanent decline. In 

recent years, the link between citizenship and the nation, and that tense equilibrium in 

                                                        
39 Existe una clara tendencia hacia una mayor tolerancia de la ciudadanía múltiple en la actualidad. Una gran 

cantidad de Estados ha cambiado su legislación con el fin de aceptar la ciudadanía múltiple para ciertas categorías 
de inmigrantes, tomando en cuenta las relaciones de un inmigrante con su país de origen. 

40 UHAN, S., MALNAR, B. Y HAFNER-FINK, M. The National Contexts of Post-national Citizenship. Czech Sociological 
Review, 06, 2013, p. 869: “(...) el supuesto de fondo del paradigma clásico (moderno) de la ciudadanía es que la 
ciudadanía implica la pertenencia a un Estado nación territorial, soberano”. (Traducción propia) 

41 Estas teorías construidas con el propósito de explicar la ciudadanía nacional desde diferentes puntos de vista 
normativos, teóricos o políticos, sobre todo en Occidente, coinciden en que la ciudadanía nacional es una 
institución que emergió con la modernidad europea. Los diferentes significados de dicho concepto comenzaron a 
reflejar, y al mismo tiempo institucionalizar, la nueva realidad de las democracias industriales modernas. 
TAMBINI, D. Post-national citizenship. Ethnic and Racial Studies, 24 (2), 2001, p. 197. 
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which national citizenship served various social actors and interests, have become 

increasingly problematized, particularly in Europe.”42 

Este desarrollo ha ocurrido como resultado de procesos institucionales, 

políticos, económicos, culturales, y demográficos ligados a la globalización. El proceso 

de globalización afecta la relación entre democracia, ciudadanía y al Estado nación en 

tres aspectos principales. Primero, tensiona la noción de la autonomía relativa del 

Estado nación, quebrando el nexo entre el principio territorial y el poder. El segundo 

aspecto es el debilitamiento de las distintas culturas políticas nacionales o la 

“desnacionalización cultural”, frente a las mejoras en el transporte, las rápidas 

comunicaciones, y el incremento del intercambio cultural. El tercer aspecto es la 

creciente y rápida movilidad de las personas a través de las fronteras nacionales. Las 

migraciones han aumentado exponencialmente, tanto como movimientos temporales 

o permanentes.43 

En el marco de la vitalidad de la globalización, las migraciones, la erosión de las 

culturas nacionales y el papel de las instituciones internacionales –en su sentido más 

laxo–,44 las discusiones en torno al concepto de ciudadanía han incorporado nuevas 

dimensiones. Por tanto, como hemos indicado anteriormente, la ciudadanía también 

puede significar membrecía a una comunidad que no necesariamente se define como 

Estado nación. Se produce, así, la emergencia de diferentes tipos de ciudadanía más 

allá del Estado.45 

Estos (nuevos) conceptos de ciudadanía aparecen en la literatura reciente bajo 

                                                        
42 TAMBINI, D. Post-national citizenship, Ethnic and Racial Studies, 24 (2), 2001, p. 198: “La ciudadanía nacional 

surgió y la ciudadanía nacional pasará. Muchos ya ven signos de su decadencia inmanente. En los últimos años, el 
vínculo entre ciudadanía y nación y el tenso equilibrio en el que la ciudadanía nacional servía a diversos actores e 
intereses sociales, se ha vuelto cada vez más problemático, particularmente en Europa”. (Traducción propia) 

43 Paralelamente a la masificación de los flujos migratorios, la liberalización comercial y la formación de bloques 
económicos, los principales países receptores de inmigración han optado por políticas migratorias cada vez más 
restrictivas. Este proceso se acentuó a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, al privilegiar la 
seguridad nacional sobre el libre tránsito de personas. A nivel mundial, el porcentaje de países que se propuso 
reducir sus niveles de inmigración pasó del 7 por ciento en 1976 al 34 por ciento en 2003. Si se consideran sólo 
los países desarrollados, esa proporción pasó del 18 al 33 por ciento. FERNÁNDEZ CASTILLA, R. Migraciones y 
Remesas en el Contexto de la Globalización, 2005, p. 16. Recuperado de 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35278726. 

44 La aceptación y difusión progresiva de los derechos humanos ha construido una noción de subjetividad jurídica de 
carácter universal, legitimando las demandas por los derechos e identidades de las “personas” más allá de los 
límites nacionales. SOYSAL, Y. N. Limits of Citizenship: Migrants and Post-National Citizenship in Europe, Chicago, 
IL: University of Chicago Press, 1994. 

45  TAMBINI, D. Post-national citizenship, Ethnic and Racial Studies, 24 (2), 2001, p. 200. 



211 
 

diferentes etiquetas: posmoderno, post-nacional, supranacional, multinivel, flexible, 

global o transnacional. En nuestro trabajo, utilizamos el concepto de ciudadanía post-

nacional. De acuerdo a Soysal, “A new and more universal concept of citizenship has 

unfolded in the post-war era, one whose organizing and legitimating principles are 

based on universal personhood rather than national belonging”46. 

En los sistemas tradicionales, el alcance de la ciudadanía es un concepto 

relativamente sencillo. Tal como hemos indicado, quien es un ciudadano (miembro 

legal) de la comunidad política está facultado para ejercer los derechos y está sujeto a 

deberes. Un espacio regional, sin embargo, implica que los ciudadanos están 

incrustados en múltiples ciudadanías: los individuos están sujetos a la ciudadanía 

nacional y, en el ámbito de la legislación de espacios regionales, a una ciudadanía post-

nacional. 

 

2 LA CIUDADANÍA POST-NACIONAL: EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Según el discurso oficial, la UE pretende desarrollar un mayor sentido de 

identidad europea y ciudadanía por encima del nivel del Estado nación, contribuyendo 

al mismo tiempo al florecimiento de culturas locales, regionales y nacionales, y las 

identidades dentro de ella (EurLex s.f.). 

Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y sujetos de los 

deberes previstos en los Tratados constitutivos. La ciudadanía de la UE es 

complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional.47 Se trata de una institución 

que emergió con el Tratado de Maastricht de 1992. Justamente, los problemas para la 

ratificación de Maastricht estuvieron vinculados, en parte, a que el Tratado creó la 

categoría de ciudadano europeo. Cuestiones fundamentales acerca de la soberanía 

pasaron a tener protagonismo, junto con intrigantes preguntas sobre cómo podría 

funcionar esa noción de ciudadanía post-nacional. 

                                                        
46 SOYSAL, Y. N. Limits of Citizenship: Migrants and Post-National Citizenship in Europe, Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1994, p. 1: “Un nuevo concepto más universal de ciudadanía se ha desarrollado desde la 
posguerra, cuyos principios de organización y legitimación están basados en una personalidad universal en lugar 
de una pertenencia nacional.” (Traducción propia). Soysal acuña el término de ciudadanía post-nacional en el 
marco de su estudio sobre los inmigrantes en Europa luego de la posguerra.  

47 Artículo 9 Tratado de la Unión Europea (TUE). 
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Algunos de los derechos “más visibles” de la ciudadanía europea sólo se 

disfrutan al desplazarse fuera del Estado del que se es nacional: la participación en las 

elecciones al PE y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residen; 

el derecho de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares en 

el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del 

que sean nacionales, o el hecho de circular y residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros.48 49 

Es una ciudadanía que desborda las fronteras nacionales y se presenta como un 

vínculo débil, laxo, y que presupone la condición de ciudadano de algún Estado 

miembro de la UE. Desde una perspectiva optimista, es percibida como una institución 

de derechos que ofrece nuevas estructuras de representación y un atractivo más allá 

del nivel nacional. 50  A decir de Soysal, “European citizenship clearly embodies 

postnational membership in its most elaborate legal form. It is a citizenship whose 

legal and normative bases are located in the wider community, and whose actual 

implementation is assigned to the member states.”51 

Algunos autores sostienen que la ciudadanía europea constituye un tipo de 

ciudadanía post-nacional nominalmente, pero que no se practica de manera 

sustancial. En palabras de Habermas, “Europe is a profoundly interdependent setting 

with an advanced level of economic and institutional integration (…), but where the 

status of citizenship has still not been fully created.”52 

Se señala, efectivamente, que se trata de una ciudadanía inactiva, puramente 

                                                        
48 Artículo 20 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

49 Otros derechos incluyen: formular peticiones al PE acerca de cualquier cuestión que sea competencia de la UE; 
plantear casos percibidos de mala administración por parte de cualquier institución de la UE ante el Defensor del 
Pueblo Europeo; escribir a cualquier institución europea en una de las lenguas oficiales de la UE y recibir una 
respuesta en esa misma lengua; acceder, en ciertas condiciones, a los documentos del PE, la Comisión Europea y 
el Consejo; participar en las oposiciones para acceder a la función pública de la UE. El Tratado de Lisboa introdujo 
una forma adicional de participación pública: la iniciativa ciudadana. Esta iniciativa permite que un millón de 
ciudadanos de “un número significativo” de países de la UE solicite a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa en cualquier área que sea competencia de la UE (Artículo 11 inciso 4 TUE). 

50 O’LEARY, S. European Union Citizenship: The Options for Reform, London: IPPR, 1996, p. 2–3. 

51 SOYSAL, Y. N. Limits of Citizenship: Migrants and Post-National Citizenship in Europe. Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1994, p. 148: “La ciudadanía europea claramente personifica la membresía posnacional en la 
forma jurídica más elaborada. Es una ciudadanía cuyas bases legales y normativas se encuentran en una 
comunidad más amplia y cuya implementación se asigna a los Estados miembros.” (Traducción propia) 

52 PISTONE, S. The Debate in Germany on Democracy and European Unification: a Comparison of the Positions of 
Habermas and Streeck, The Federalist, LV, 2013, p. 133) Pistone, en su trabajo, resume las ideas de Habermas y 
Streeck al respecto.  
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instrumental, como puede observarse a través de la cada vez más baja participación en 

los procesos electorales a escala europea y el creciente alejamiento de los ciudadanos 

de las decisiones políticas adoptadas por los órganos centrales de la UE, en un proceso 

que sigue alimentando el déficit democrático del bloque. 

 

3 LA CIUDADANÍA Y EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Durante las primeras décadas del proceso de integración europeo, el 

sentimiento mayoritario de la ciudadanía de los países involucrados era favorable al 

mismo, o en todo caso, se trataba de un desconocimiento o consenso “permisivo”.53 

En este sentido, la elite política gobernante de los países fundadores conducía un 

proceso donde la opinión pública no era relevante.54 

Tal como explica Hobolt, “Democracy was not a primary concern for the 

founders of the European Union. When originally established in the 1950s, the 

European Community was conceived as a largely elite-driven project, where the 

influence of the ‘peoples of Europe’ was limited to the indirect election of national 

governments, and the European Assembly – as the European Parliament was first 

known – only had a consultative role in the decision making processes.”55 

Con el paso de los años, el ingreso de nuevos Estados miembros y la extensión 

de las competencias de la UE a los más variados ámbitos de acción, la integración 

comienza a tener dificultades para conseguir el apoyo unánime de los ciudadanos. El 

punto de inflexión puede marcarse en el Tratado de Maastricht, que significó –con la 

                                                        
53 “permissive consensus”: LINDBERG, L. N. Y SCHEINGOLD, S. A. Regional Integration: Theory and Research. 

Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1970. 

54 Ello implicaba que había consenso en el sentido de que había acuerdo entre las principales fuerzas políticas 
respecto a impulsar la integración europea, y era permisivo en el sentido de que los ciudadanos confiaban en las 
élites y adherían mayoritariamente a las decisiones y los compromisos que éstas asumían. MAIR, P. Political 
opposition and the European Union. Government and Opposition, 42 (1), 2007, p. 1. El apoyo pasivo a la 
integración se transformó en un disenso restrictivo (constraining dissensus), es decir, en una movilización de la 
opinión pública europea hacia una posición crítica en relación al proceso de integración y las elites europeas. 
HOOGHE, L. Y MARKS, G. A Postfunctionalist Theory of European integration: From Permissive Consensus to 
Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39 (1), 2009, p. 5. 

55 HOBOLT, S. Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union, Journal of Common Market Studies, 50 
(S1), 2012, p. 88: “La democracia no era una preocupación principal para los fundadores de la Unión Europea. 
Cuando se creó en la década de 1950, la Comunidad Europea fue concebida como un proyecto impulsado por la 
elite, donde la influencia de los ‘pueblos de Europa’ se limitaba a la elección indirecta de los gobiernos nacionales, 
y la Asamblea Europea –como se conocía el Parlamento Europeo– sólo tenía un papel consultivo en los procesos 
de toma de decisiones.” (Traducción propia) 
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introducción de la unión monetaria y la ciudadanía de la UE–, como indicamos 

anteriormente, la puesta en marcha de un proyecto de unión política con importante 

impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 56 

En la actualidad, los ciudadanos europeos cuentan con diversas vías de 

influencia en la UE. Su parlamento es elegido directamente desde 1979 y las sucesivas 

reformas de los Tratados constitutivos le han concedido poderes gradualmente. 

Recordemos que el PE provee el vínculo directo entre el electorado de los Estados 

miembros y las instituciones europeas, y es único, en este sentido, en el sistema 

institucional de la UE.57 Además, unos cincuenta referendos populares han tenido 

lugar, otorgándoles a los ciudadanos un voto directo en el rumbo de la integración 

europea.58 

A pesar de estos avances, los expertos siguen debatiendo sobre la existencia del 

déficit democrático en la UE, apuntando a la disminución de la participación en las 

elecciones al PE, las campañas nacionales sin contenido real “europeo” e instituciones 

defectuosas que no permiten que exista un gobierno responsable a nivel europeo.59 

No hay unanimidad entre los especialistas respecto a qué define al déficit 

democrático en el espacio político de la UE. Sin embargo, en la base de los argumentos 

de quienes creen que existe un déficit democrático y quienes entienden que la UE ya 

es lo suficientemente democrática, subyace la idea de que es posible comparar el 

sistema político de la UE con cualquier otro sistema político nacional. 

La diferencia de opiniones se produce, entre otras razones, porque los autores 

difieren acerca de qué entidad política se compara con la UE. Si la comparación se 

realiza entre el sistema político de la UE y el sistema parlamentario vigente en la 

mayoría de los países miembros, los autores llegan a la conclusión de que la UE no es 

plenamente democrática ya que no cumple cabalmente con los estándares 

                                                        
56 Maastricht sería el primer golpe al “consenso permisivo” de las primeras décadas del proceso de integración, 

cuando los ciudadanos daneses se negaron a ratificar el Tratado, manifestando el malestar de la ciudadanía 
respecto de la rapidez, dirección y manejo de una integración más profunda. 

57 JUDGE, D. Y EARNSHAW, D. The European Parliament. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003, p. 115. 

58 HOBOLT, S. Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union. Journal of Common Market Studies, 50 
(S1), 2012, p. 88-105. 

59 HOBOLT, S. Citizen Satisfaction with Democracy in the European Union, Journal of Common Market Studies, 50 
(S1), 2012, p. 88-89. 
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democráticos domésticos. 

Entre estas visiones se destaca el concepto estilizado de déficit democrático de 

Weiler, Haltern y Mayer,60 para quienes dicho déficit existe porque las funciones 

gubernamentales más importantes se han ido transfiriendo a Bruselas, pero el control 

parlamentario del llamado “poder ejecutivo” de la UE es más una ilusión que una 

realidad; y porque aún luego de sucesivas reformas de los Tratados constitutivos, los 

poderes del PE en el proceso legislativo dejan algunos vacíos.61 

A ello se le suma la ausencia de verdaderos partidos políticos europeos y el 

hecho de que las elecciones al PE resultan ser referendos sobre el desempeño de los 

respectivos gobiernos nacionales, los temas debatidos se relacionan con cuestiones 

domésticas y son partidos políticos nacionales los que se enfrentan, dando lugar a la 

calificación de las elecciones europeas como “elecciones nacionales de segunda clase” 

(second-order national elections).62 La baja concurrencia de votantes a las elecciones 

para elegir representantes en el PE constituye otro elemento del fenómeno.63 

En primer lugar, entonces, el déficit democrático en la UE se refiere a la 

debilidad del PE, única institución europea elegida directamente por los ciudadanos. 

Según esta concepción, el PE, pese a sucesivos incrementos en sus facultades desde 

1986, carece de la legitimidad democrática que poseería si pudiera instalar y remover 

el “gobierno” de la UE. Si bien después de la ratificación del Tratado de Lisboa –y el 

consiguiente ascenso del PE como “cuasi” colegislador, prácticamente en pie de 

igualdad con el Consejo–, el modelo estilizado de déficit democrático mantiene que el 

                                                        
60 Basado en el modelo parlamentarista de los Estados miembros, que se fundamenta, a su vez, en la realización de 

elecciones periódicas para escoger a los miembros de los parlamentos nacionales. La mayoría parlamentaria da 
origen a un gobierno que debe mantener la confianza de esa mayoría para garantizar su continuidad. Esto supone 
que los parlamentos nacionales elegidos por sufragio universal juegan un rol fundamental tanto simbólicamente 
respecto a los ciudadanos, como políticamente respecto a sus gobiernos, que dependen en última instancia de la 
confianza de los parlamentos. GREVI, G., Beyond Europe’s democratic deficit: overcoming cultural failure. 2 June 
2002. Recuperado de https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/beyond-europe-s-democratic-deficit-
overcoming-cultural-failure/  

61 Esta visión del déficit democrático se enfoca en el proceso político en sí mismo (legitimidad basada en el “input”), 
analizando si los votantes están adecuadamente representados en los diferentes estadios del proceso y si tienen 
forma de ejercer influencia sobre el mismo. CROMBEZ, C. The Democratic Deficit in the European Union. Much 
Ado about Nothing?. European Union Politics, 4 (1), 2003, p. 104. 

62 REIF, K. Y SCHMITT, H. Nine Second-Order Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European 
Election Results, European Journal of Political Research, 8 (1), 1980, p. 3-44. 

63 Algunos autores proponen denominar “déficit de legitimidad” a la agregación de estos factores debido a la falta 
de conexión entre el electorado y el PE, a causa de la forma en que se desarrollan las elecciones europeas. 
KREPPEL, A. The European Parliament and Supranational Party System. A study in institutional development, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
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PE aún no puede equipararse a los parlamentos de los Estados miembros y por lo 

tanto, el déficit persiste. 

En segundo lugar, el déficit resulta de la incapacidad del PE para hacer que el 

“ejecutivo” de la UE sea responsable ante él de una forma similar a la que los 

gobiernos nacionales son responsables frente a sus propios parlamentos. En tercer 

lugar, en ausencia de partidos políticos europeos, la campaña para los comicios al PE 

suele girar en torno al desempeño general de los gobiernos de turno y no a temas 

europeos o políticas oficiales respecto a la UE. Además, los escaños al PE son 

disputados por partidos políticos nacionales.64 

Weiler, Haltern y Mayer presentan una fórmula para superar el déficit 

democrático: que en las elecciones europeas compitan partidos europeos con agendas 

rivales sobre asuntos de la UE, que los miembros del PE sean responsables ante sus 

grupos políticos europeos y no ante sus respectivos partidos nacionales, y que los 

partidos ganadores formen el “poder ejecutivo” de la UE, esto es, que sea elegido por 

el PE y sea dependiente de la confianza de ésta. Demandan el fortalecimiento de los 

poderes legislativos del PE hasta el punto que éste se convierta en el principal cuerpo 

legislativo.65  

Algunos señalan que el concepto de déficit democrático relacionado al modelo 

de democracia parlamentaria podría suscitar fórmulas que no funcionan forzosamente 

en la UE. En todo caso, este modelo indica una de las posibles explicaciones del déficit 

democrático, y consecuentemente, ciertas reformas que podrían contribuir a la 

disminución del déficit democrático, pero que no son necesariamente las únicas.66 

En el centro de esta discusión se encuentra el papel del PE en virtud de ser la 

única institución europea elegida directamente por los ciudadanos. En la opinión de 

                                                        
64 Más aún, una parte de la ciudadanía cree que los candidatos a eurodiputados son elegidos para que “se marchen” 

de la escena nacional o como “premio” a su trabajo en el ámbito nacional, más que por méritos personales o 
propuestas. 

65 HIX, S. Elections, Parties and Institutional Design: A Comparative Perspective on European Union Democracy, 
West European Politics, 21 (3), 1998, p. 19 – 20. 

66 Pese a que una corriente de pensamiento considera que el déficit democrático se debe a “defectos” del modelo 
democrático parlamentario “exportado” al ámbito de la UE, algunos especialistas se inclinan por la evolución de 
la UE hacia un modelo más cercano al sistema presidencialista, siendo el Presidente de la Comisión elegido 
directamente por los ciudadanos europeos. Otras opciones incluyen la elección del Presidente de la Comisión en 
forma indirecta por parte de los parlamentos nacionales. Para un análisis sobre las distintas opciones de cambio 
del sistema político de la UE, ver HIX, S. Elections, Parties and Institutional Design: A Comparative Perspective on 
European Union Democracy, West European Politics, 21 (3), 1998. 
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Habermas, el PE es, supuestamente, el indicado para establecer un “puente” entre las 

luchas políticas en los ámbitos nacionales y las trascendentales decisiones tomadas en 

Bruselas. “But there is hardly any traffic on this bridge”.67 El PE tiene poderes y tiene 

grupos de partidos cohesivos. “Yet, it is less clear that it has voters who vote in ways 

relevant to the exercise of the EP’s own powers”.68 Pero incluso un PE de gran alcance 

debe luchar para motivar a los votantes a participar, para incentivar el debate público 

y la competencia por el voto del pueblo en las elecciones europeas. 

Efectivamente, en forma paralela al incremento de los poderes del PE, la 

participación de los votantes europeos en las elecciones al PE ha descendido 

ininterrumpidamente desde las primeras elecciones directas en 1979, llegando a su 

tasa más baja en las últimas elecciones de mayo de 2014 para elegir los diputados de la 

(actual) Octava Legislatura, tal como se observa en el Cuadro nº 1 

 
Cuadro nº 1. Participación de los votantes en las elecciones al PE 1979-2014 

Año 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

UE 
promedio 
(en %) 

61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 

Fuente: Parlamento Europeo 

Pese a las expectativas colocadas en las elecciones de los diputados al PE por 

sufragio universal directo como mecanismo para mejorar la legitimidad de la 

institución, el hecho de que estas elecciones se definan en base a agendas, campañas y 

partidos nacionales, y que atraigan a cada vez menos electores, afecta, para algunos, la 

representatividad del PE, y el mandato de los eurodiputados, llegando algunos a 

afirmar que no es “genuinamente europeo”.69 

 

4 LA CIUDADANÍA POST-NACIONAL EN ESPACIOS REGIONALES: EL CASO DEL 

MERCOSUR 

Mientras la UE se declara a sí misma como un modelo (relativamente) exitoso 

                                                        
67 HABERMAS, J. The lure of technocracy. Cambridge: Polity Press, 2015, p. 3. 

68  REIF, K. Y SCHMITT, H. Nine Second-Order Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European 
Election Results. European Journal of Political Research, 8 (1), 1980, p. 3-44. 

69 LECONTE, C. Understanding Euroscepticism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, p. 2. 
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de la llamada ciudadanía post-nacional, el Mercosur, por el contrario, no ha logrado 

enriquecerse otorgando un estatus de ciudadanía a los habitantes de sus Estados 

parte. Al haber sido concebido como un proceso liderado por las élites, evitó la 

discusión de una ciudadanía común hasta años recientes. Efectivamente, las 

cuestiones de ciudadanía han estado ausentes en gran medida de los debates sobre la 

construcción del bloque, y aún cuando se han registrado atisbos de voluntad política 

para conducir algún proceso en esta dirección, todavía se está lejos de poder hablar de 

una ciudadanía común en el espacio regional. 

Nacido para fomentar las relaciones económico-comerciales entre sus 

miembros, entonces, el Mercosur no fue diseñado como un proyecto centrado en la 

ciudadanía. Esto es, no fue pensado para proveer a las poblaciones de la región con un 

conjunto de derechos. El Tratado de Asunción que le dio origen, firmado en 1991, 

manifestó poca preocupación por la participación ciudadana en el proceso de 

integración regional. En efecto, el tono general fue claramente economicista. Por ello, 

además del déficit democrático proveniente de la limitada participación o 

marginalización de ciertos actores en el proceso de integración, en palabras de Grandi 

y Bizzozero70, debe incluirse un histórico déficit social en el Mercosur, que proviene de 

la desprotección estructural de los actores de la sociedad civil. 

Debemos recordar que en el Cono Sur, y en América Latina en general, la 

población en su mayor parte apenas ha gozado de derechos de ciudadanía. Como 

argumenta Hochstelter, “lejos de poseer derechos de forma incremental y lineal [como 

en Europa] los ciudadanos del Cono Sur han visto cómo les han dado sus derechos de 

ciudadanía, se los han quitado y luego restaurado en ciclos que en gran medida 

estuvieron fuera de su control”.71 En la misma línea, MacDonald destaca que “(…) Latin 

America’s history of citizenship is very different from that of Europe. In particular, the 

disparity between formal and ‘real’ rights is marked”.72 

                                                        
70 GRANDI, J. Y BIZZOZERO, L. Hacia una sociedad civil del Mercosur. Viejos y nuevos actores en el tejido 

subregional. Integración y Comercio, 1 (3), 1997, p. 33-50. 

71 HOCHSTETLER, K. Citizenship and human rights in Mercosur, paper prepared for the workshop ‘Changing Patterns 
of Rights Politics: A Challenge to the State?' Hanse Institute of Advanced Studies, Delmenhorst, Germany, 27-29 
June, 2003. 

72 MACDONALD, L. Citizenship, participation and the public sphere in Latin America, draft prepared for the 
International Centre for Human Rights and Democratic Development meeting ‘Citizenship, Participation and the 
Public Sphere in the Americas’. Robarts Centre for Canadian Studies, York University, Toronto, 2000. “La historia 
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El regionalismo en el Cono Sur fracasa tanto en mitigar los costos sociales de la 

integración como en construir una identidad regional a través de prácticas de 

inclusión.73 Algunas de las razones para que ello haya sido así incluye la resistencia de 

las elites nacionales para cambiar y los obstáculos intrínsecos del Mercosur, algunos de 

los cuales exponen una refutación contundente de lo que la noción de ciudadanía 

constituye o debería constituir, esto es, un elemento esencial del modelo de 

integración regional.74 

Las tradiciones de soberanía estatal, la pobreza institucional y la magnitud de la 

tarea de desarrollo equitativo, entonces, limitan el papel de la política regional en 

estrategias de inclusión social y ciudadanía. En ese sentido, es difícil ver cómo la lucha 

de algunos actores para colocar las normas de la ciudadanía en la agenda del Mercosur 

puede ser totalmente exitosa tanto en el mediano como en el largo plazo. 

De hecho, la agenda política y social del Mercosur experimentó avances 

sustanciales desde la década del 2000 en adelante, aunque éstos no se tradujeron en 

una reforma cualitativa de la institucionalidad ni en un avance significativo en 

dirección de la supranacionalidad. Aunque gradualmente la ciudadanía y otros temas 

político-sociales se fueron instalando en la agenda, sus resultados distaron de ser 

tangibles.75 

En términos formales, en 2010 fue aprobado el Estatuto de la Ciudadanía del 

Mercosur, que establece un Plan de Acción para la construcción progresiva de esta 

ciudadanía regional; y en 2011 se aprobó el Plan Estratégico de Acción Social del 

Mercosur para articular las numerosas iniciativas que han consolidado la dimensión 

social del proceso de integración regional. Con este tipo de iniciativas lo que se 

constató, justamente, fue el reemplazo de la impronta “comercialista” por una agenda 

                                                                                                                                                                   
de la ciudadanía en América Latina es muy diferente de la de Europa. En particular, la disparidad entre los 
derechos formales y ‘reales’ es marcada.” (Traducción propia) 

73 GRUGEL, J. Citizenship and Governance in Mercosur: Arguments for a Social Agenda. Third World Quarterly, 26 
(7), 2005, p. 1062. 

74 GRUGEL, J. Citizenship and Governance in Mercosur: Arguments for a Social Agenda. Third World Quarterly, 26 
(7), 2005, p. 1062. 

75 Sin embargo, a partir de 2015-2016 una nueva dinámica parece imponerse en el bloque, en dirección a una 
transformación de la agenda. Algunos se preguntan las razones por las cuales cierto grado de retroceso 
(¿desintegración?) parece necesario, para los nuevos gobernantes, a la hora de avanzar en una cierta dirección de 
la integración. ALVAREZ, M. V. Y RAMOS, H., (en prensa) La integración en el marco del Mercosur y la Unión 
Europea: lecciones y ‘enseñanzas’ a la luz del neofuncionalismo y del intergubernamentalismo. 



220 
 

más viable para coordinar, alrededor de temas de cierta sensibilidad política y social, 

intentando satisfacer las demandas tradicionales de actores de la sociedad civil (salud, 

educación, ciudadanía, redistribución social).76 

Cuando (y si) se logra aprobar, el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur estará 

integrado por un conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los nacionales 

de los Estados Partes y se conformará en base a los objetivos de implementación de 

una política de libre circulación de personas en la región, igualdad de derechos y 

libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados 

Partes, e igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación.77 

La necesidad de vincular al ciudadano común con el proceso de integración, 

pese a los esfuerzos de los últimos tiempos, entonces, constituye una tarea pendiente. 

Ello implica intentar construir un nuevo concepto de ciudadanía, promoviendo su 

ampliación y profundización bajo un paradigma de derechos humanos universales, con 

un enfoque de ciudadanía activa, no reducido exclusivamente a la dimensión de 

ciudadano-elector, que es por ahora la única que se ha desarrollado, aunque de 

manera parcial e imperfecta, como analizamos en la próxima sección. 

 

5 LA CIUDADANÍA Y EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR 

De forma análoga a lo que sucede en la UE, el problema del llamado “déficit 

democrático” en el Mercosur es causado, según los especialistas, por la falta de mayor 

participación del poder legislativo en el proceso de toma de decisiones del bloque, 

esto es, la ausencia de mecanismos propios de control y de creación de normas78, en 

un proceso dirigido esencialmente por los poderes ejecutivos de los Estados parte.  

Explicar el déficit democrático que se registra en el Mercosur en términos de 

falta de efectiva intervención del órgano legislativo en el proceso decisorio implica, 

consiguientemente, que la solución se remitiría a la constitución de un parlamento 
                                                        
76 ALVAREZ, M. V. Y RAMOS, H., (en prensa) La integración en el marco del Mercosur y la Unión Europea: lecciones y 

‘enseñanzas’ a la luz del neofuncionalismo y del intergubernamentalismo.  

77 MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 64/10 Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur – Plan de acción (Foz de Iguazú, 
16/12/2010). 

78 VÁZQUEZ, M. Sobre la dimensión parlamentaria de los procesos de integración regional. El Mercosur y la Unión 
Europea en perspectiva comparada a la luz de los desafíos del Área de Libre Comercio de las Américas , Revista de 
Ciencia Política, 5/6, 2002, p. 169. 
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regional, de características supranacionales, con amplios poderes y elegido 

democráticamente, que reduzca la hegemonía de los poderes ejecutivos en el bloque. 

Creado en 2005 y en funcionamiento desde 2007, el Parlamento del Mercosur 

(Parlasur) dista de ser un órgano concebido para paliar el déficit democrático en tanto 

el poder reglamentario se mantiene en manos de los órganos decisorios y el 

parlamento se conforma con ciertas atribuciones de consulta.79 Sus potestades de 

control y presupuestarias, por su parte, son exiguas. Por lo tanto, se asimila a un 

órgano netamente consultivo, sin protagonismo en los procesos regionales de 

decisión.80 Tal como ha sido concebido, el Parlasur no resuelve por sí mismo el 

importante déficit democrático que caracteriza al bloque.81 

La novedad principal del Parlasur residía en el hecho de que sus miembros iban 

a ser elegidos en forma directa por la ciudadanía a partir del 2011,82 lo que lo convertía 

en la única institución del bloque en contar con una representación democrática 

directa. La elección directa de los parlamentarios regionales se percibía como un 

medio para la promoción de la participación ciudadana en el proceso de integración, el 

aumento de la legitimidad democrática, y la (eventual) construcción futura de una 

ciudadanía e identidad mercosureñas. 

El único país que cumplió con el plazo fue Paraguay, que eligió a sus 

representantes para el parlamento regional en las elecciones de abril de 2008.83 Lo 

siguió varios años después Argentina, que eligió directamente a sus representantes en 

octubre de 2015. El resto de los países aún envían al Parlasur delegados de sus 

                                                        
79 Sólo se instala un procedimiento que requiere el dictamen del Parlamento: los órganos decisorios tienen la 

obligación de transmitir al Parlamento los proyectos de normas antes de ser aprobados, para que éste emita un 
dictamen. Si el proyecto de norma es aprobado por el órgano decisorio de conformidad con los términos del 
dictamen del Parlamento, la norma debe ser considerada por los poderes legislativos nacionales dentro del plazo 
de 180 días a través de un procedimiento preferencial. Sin embargo, los órganos decisorios no están obligados a 
aprobar la norma según los términos del dictamen del Parlamento sino que sólo tienen la obligación de solicitarlo 
(art. 4 inc. 12 Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur). 

80 Con todo, supone en algunos aspectos, un avance con relación a su antecesora, la Comisión Parlamentaria 
Conjunta. 

81 GENEYRO, R. Y VÁZQUEZ, M. La ampliación de la agenda política y social para el Mercosur actual, Revista sobre 
fronteras e integración, 11 (20), 2006, p. 14. 

82 En una primera etapa (2006 – 2010), los parlamentarios serían designados por los propios parlamentos 
nacionales. Sin embargo, antes de finalizar esta primera etapa se debía realizar la primera elección por sufragio 
universal en cada uno de los países del bloque, de manera que a partir de la segunda fase (2011 - 2014) todos los 
parlamentarios fuesen elegidos en forma directa. 

83 Las elecciones para representantes al Parlasur se realizaron simultáneamente con elecciones generales y 
departamentales el 20 de abril de 2008. Se registraron solamente 4,8% de votos en blanco. Datos de la Justicia 
Electoral de la República del Paraguay. 
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respectivos congresos nacionales. 

Es importante resaltar que fue elevado el porcentaje de votos en blanco en las 

elecciones a representantes del Parlasur en Argentina,84 marcando el desconocimiento 

y la falta de información del electorado sobre el parlamento regional, su composición y 

funciones.85 Al desconocimiento se sumó la mala imagen de la institución, anclada, 

entre otras cuestiones, en las críticas a la inmunidad que se había previsto para los 

representantes de Argentina en el parlamento, aunque un fallo de la Justicia eliminó 

ese fuero especial.86 

En vista de este tipo de fenómenos, sería apresurada cualquier conclusión sobre 

la posibilidad que tengan las elecciones al parlamento regional de otorgar mayor 

legitimidad al proceso de integración. La experiencia en Europa indica claramente que 

la construcción de un espacio democrático en términos reales es una tarea compleja. 

La continua merma en la concurrencia de los votantes –sumado al hecho de que las 

elecciones europeas resultan ser referendos sobre el desempeño de los respectivos 

gobiernos nacionales– son manifestaciones de las persistentes dificultades para 

alcanzar ese objetivo, también del otro lado del Atlántico. 

 

CONCLUSIONES 

Nos habíamos planteado en este capítulo, unos objetivos estrechos al analizar 

una noción diferente de ciudadanía, la de ciudadanía post-nacional, poniendo énfasis 

en la dimensión política de la misma y aplicada particularmente a los espacios de 

integración regional de la UE y el Mercosur. A su vez, era nuestra intención describir su 

articulación con el déficit democrático que se les atribuye. La noción más extendida de 

déficit democrático, pero no por ello la única, refiere a las deficiencias en la 

                                                        
84 En el escrutinio mayoritario uninominal en cada uno de los distritos regionales autónomos del país (para elegir 24 

representantes) se registró un 15,5% de votos en blanco, y un 7,83% en el escrutinio proporcional plurinominal 
tomando a todo el país como distrito único (19 representantes). Esas cifras son elevadas en comparación con 
anteriores elecciones presidenciales y legislativas en el país. Cifras en base a información de la Dirección Nacional 
Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina.  

85 El desconocimiento marca la primera elección de diputados argentinos al Parlasur”. (24 de octubre de 2015) 
Agencia EFE, Recuperado de http://www.efe.com/efe/america/cono-sur/el-desconocimiento-marca-la-primera-
eleccion-de-diputados-argentinos-al-parlasur/50000553-2746356# 

86 “La Justicia anuló la inmunidad de arresto para los diputados del Mercosur” (15 de octubre de 2015) Clarín. 
Recuperado de https://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-parlasur-camara_electoral-gerardo_milman-
fueros_especiales_0_HJpWibFwmg.html 
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participación ciudadana en espacios regionales. En base a estas premisas, la 

superación de dicho déficit involucra, entre otras condiciones, la existencia de un 

parlamento regional que sea elegido por sufragio directo.  

La UE y el Mercosur emergieron en continentes, épocas y contextos 

completamente diferentes. Ambos acusan algún tipo de déficit en términos de 

legitimidad y representatividad democráticas, aunque a su vez, en ambos casos la 

voluntad política de los Estados miembros condujo a la inclusión de órganos 

parlamentarios regionales, elegidos directamente por los ciudadanos.87 

En la UE, pese a que cada año aumenta el número de políticas y leyes que 

afectan a sus ciudadanos, los críticos siguen teniendo dudas sobre si los ciudadanos 

tienen una influencia real en el proceso europeo de toma de decisiones. Las 

credenciales democráticas de la UE aún hoy siguen siendo dudosas. Bowman sostiene 

sin tapujos que “Most simply stated, the EU would not accept itself if it were to apply 

for membership.”88 

Las deficiencias del modelo democrático de la UE constriñen las posibilidades 

de los ciudadanos para disfrutar de los derechos políticos adquiridos. Por lo tanto, 

coincidimos con Habermas cuando argumenta que las potencialidades de una 

ciudadanía plena pueden desplegarse solamente mediante la creación de una unión 

política federal democrática en la que las decisiones se tomen conjuntamente, y en 

igualdad de condiciones, por parte del organismo que representa a los gobiernos 

nacionales junto al organismo que representa a los ciudadanos europeos, es decir, el 

Parlamento Europeo.89 

Para el caso del Mercosur, el cambio en las prioridades de la agenda del bloque 

a partir de la elección de gobiernos progresistas o de centro-izquierda en una gran 

parte de los países de la región, no logró crear las condiciones para involucrar 

activamente a la ciudadanía en este proceso. Inclusive la existencia del Parlasur no es 

                                                        
87 ALVAREZ, M. V. Origen y evolución de los parlamentos en los procesos de integración regional. Los casos del 

Parlamento Europeo y el Parlamento del Mercosur, Colombia Internacional, 74, 2011, p. 224. 

88 BOWMAN, J. The European Union Democratic Deficit. Federalists, Skeptics, and Revisionists. European Journal of 
Political Theory, 5 (2), 191-212, 2006, p. 191:“Dicho de forma más simple, la UE no se aceptaría a sí misma si 
aplicara para solicitar su ingreso como miembro.” (Traducción propia) 

89 PISTONE, S. The Debate in Germany on Democracy and European Unification: a Comparison of the Positions of 
Habermas and Streeck. The Federalist, LV, 2013, p. 133. 
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capaz de disimular las graves deficiencias de inclusión política ciudadana del bloque. 

Instituciones como el Parlasur dejan un espacio restringido para la participación 

e incidencia de los actores sociales y políticos. Pareciera que hasta tanto este tipo de 

espacios y canales se amplíen, perfeccionen y profundicen, superando el histórico 

déficit democrático del proceso, persistirá el interrogante si otra integración es 

posible. Es decir, si esta integración finalmente expresará los intereses y coyunturas de 

gobiernos (así sean progresistas); o si se desarrollará en función de los intereses de sus 

pueblos, y con su efectiva participación en el debate sobre los sentidos políticos de la 

misma.90 

Más allá de las buenas intenciones y la retórica oficial, las instituciones actuales 

del Mercosur son remotas y distantes respecto de las cuestiones cotidianas y de 

bienestar de la población de la región. De no mediar algún tipo de reforma, existe una 

posibilidad real de que simplemente se vuelvan instituciones vacías de significado 

(“empty nutshells”), sin verdaderas atribuciones ni relevancia, generando una 

multiplicación inútil de instituciones “light”, y acentuando el déficit democrático ya 

existente. 

En la medida en que el Parlamento Europeo y el Parlamento del Mercosur no 

adquieran las capacidades de órganos legislativos en exclusividad e incrementen 

sustancialmente sus poderes de control sobre los gobiernos nacionales y la burocracia 

supranacional, y no se amplíen y perfeccionen las instancias de participación para que 

los ciudadanos se involucren más activamente, el déficit democrático, entendido en su 

concepción más tradicional, no logrará remitir. 

 Con distintos matices, la ciudadanía post-nacional en espacios regionales como 

la UE o el Mercosur está aún lejos de desplegar su máxima potencialidad, pese a que, 

en el plano político por ejemplo, se han instrumentado los mecanismos formales para 

fomentar la participación política a través de la institucionalización de un parlamento 

regional elegido por sufragio universal directo. Las vías para acometer el proceso de 

superación del déficit democrático son múltiples y en ese largo camino, la instauración 

                                                        
90 Foro Social Americas (FSA), Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS) “Panel debate. La integración regional: 

balance y desafíos para los movimientos sociales”, 22 de septiembre de 2010. Recuperado de 
http://www.mercosursocialsolidario.org/wp/fsa-panel-debate-la-integracion-regional-balances-y-desafios-para-
los-movimientos-sociales/ 
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de la representación ciudadana directa en un órgano legislativo común es sólo una de 

ellas. La decisión de seguir por este rumbo a futuro depende, en última instancia, de la 

voluntad política de los Estados partícipes de estos procesos y de que logren vencer lo 

que algunos temen en el ámbito regional, un “exceso de democracia”. 
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AS NOVAS POLÍTICAS DE CONCESSÃO DA NACIONALIDADE PARA 

INVESTIDORES ESTRANGEIROS EM ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO 

EUROPEIA E NO BRASIL 

 

Aline Beltrame de Moura1 

 

INTRODUÇÃO 

O tradicional instituto jurídico da nacionalidade vem sofrendo relevantes 

transformações, principalmente diante dos mais recentes fenômenos observados na 

condução de políticas estatais voltadas à reforma das legislações sobre nacionalidade e 

concessão de vistos com o escopo de introduzir inusitados critérios para a atribuição 

do status civitatis aos estrangeiros interessados, principalmente aqueles que 

objetivam investir no país. O presente estudo pretende, assim, verificar se, e em qual 

medida, as políticas implementadas por Estados membros da União Europeia e pelo 

Brasil, destinadas a atribuir a nacionalidade por meio da sua “venda”, direta ou 

indireta, aos investidores estrangeiros, não seja uma forma de utilizar este instituto 

jurídico para fins políticos e econômicos, desnaturalizando o clássico conceito de 

nacionalidade e violando a normativa internacional e regional.  

No contexto de um processo de integração regional complexo e altamente 

avançado como aquele da União Europeia, a escolha por determinada orientação de 

políticas nacionais em relação a uma dada matéria pode se mostrar relevante também 

no âmbito supranacional, a partir do momento que venha a ocasionar implicações 

diretas ou indiretas nos interesses dos demais Estados membros. Nesse sentido, a 

regulamentação dos critérios de atribuição da nacionalidade por parte das legislações 

internas destes Estados deve respeitar os princípios e as normas do ordenamento 

                                                        
1 Professora do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Doutora em Direito Internacional pela Università degli Studi di Milano (UNIMI), Itália, com Bolsa CAPES 
Doutorado Pleno no Exterior. Mestre em Direito nas Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), bacharel em Direito pela mesma instituição. Foi Pesquisadora Visitante do Max Planck Institute 
for Comparative and International Private Law em Hamburgo, Alemanha. É Co-coordenadora do Grupo de 
Pesquisas de Direito Internacional CNPQ/UFSC. 
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jurídico da União, haja vista os inevitáveis efeitos transfronteiriços que a disciplina da 

nacionalidade pode ocasionar nos demais Estados membros. 

É notório que ao conceder a nacionalidade a um determinado sujeito, este 

adquire automaticamente a cidadania da União europeia e, assim, a titularidade de 

inúmeros direitos que se repercutem diretamente nos interesses de outros Estados 

membros, nomeadamente os decorrentes do exercício da liberdade de circulação e de 

residência no espaço territorial europeu. Desse modo, compreende-se por qual motivo 

a utilização de certos critérios de atribuição da nacionalidade possa provocar 

consequências além do plano interno, adentrando na esfera de atuação do direito e da 

política da União Europeia e, por conseguinte, da competência jurisdicional do Tribunal 

de Justiça comunitário.  

Partindo, portanto, de tais premissas, o presente estudo pretende verificar 

eventuais incompatibilidades de certas políticas de naturalização que concedem, com 

extrema facilidade, o privilégio da nacionalidade a estrangeiros que literalmente 

“comprem” a nacionalidade de um Estado através de investimentos externos ou 

mesmo por meio do pagamento de um determinado montante em dinheiro. O escopo 

final é verificar se a política de “venda” da nacionalidade realizada recentemente por 

outros países, como Portugal, Áustria, Malta e Chipre estejam, ou não, em contraste 

com o ordenamento jurídico e as políticas supranacionais da União Europeia, bem 

como se a política de concessão de vistos adotada pelo Brasil e a consequente 

possibilidade de naturalização de investidores estrangeiros também está de acordo 

com as normativas internacionais. 

Depreende-se, assim, como as questões que envolvam o tradicional instituto da 

nacionalidade ainda se apresentem como atuais e sujeitas às vicissitudes contextuais e 

de toda sorte pelas quais passam os países na contemporaneidade, notadamente 

aquelas de cunho político e econômico, fato que exige um estudo constante e rigoroso 

acerca das inovações nesta matéria. 

 

1 A “VENDA” DA NACIONALIDADE POR PARTE DE ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO 
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EUROPEIA  

Inicialmente, cumpre esclarecer que através da naturalização, o estrangeiro, 

que possui uma outra nacionalidade, ou o apátrida, pode adquirir a nacionalidade do 

país no qual se encontra, sempre que satisfaça todos os requisitos exigidos pela 

legislação do Estado receptor. Segundo Jacob Dolinger, a naturalização é um ato 

unilateral e discricional realizado pelo Estado no exercício da sua soberania2. 

Existem legislações de países europeus que estabelecem formas de concessão 

da nacionalidade a determinados estrangeiros que se mostram um tanto quanto 

questionáveis do ponto de vista jurídico e de conveniência política. Nesse sentido, 

destacam-se os recentes programas adotados por alguns países da União Europeia 

que, perante a crise econômica que aflige a região, têm facilitado o procedimento de 

atribuição das suas nacionalidades em troca de investimentos estrangeiros ou mesmo 

da mera “venda” da nacionalidade mediante o pagamento de uma soma em dinheiro. 

Certamente, são situações diferentes daquelas observadas na hipótese da 

“naturalização de massa” romena, mas se apresentam igualmente problemáticas em 

razão dos tênues vínculos de ligação do indivíduo com o Estado. 

No tocante as recentes reformas de legislações nacionais de alguns Estados-

membros da União Europeia no sentido de permitir a “venda” da sua nacionalidade, 

um dos casos mais em voga atualmente é aquele do pequeno arquipélago de Malta 

localizado no Mar Mediterrâneo e dotado de uma população de pouco mais de 400 mil 

habitantes. Por meio de uma reforma na lei sobre a nacionalidade, ocorrida em 12 de 

novembro de 20133, o país passou a prever a possibilidade de o interessado obter a 

nacionalidade maltês por meio do pagamento de uma “taxa” no valor de 650 mil euros 

em favor do Fundo para o Desenvolvimento Nacional do país, já o cônjuge e os filhos 

menores de idade devem, por sua vez, efetuar o pagamento de apenas 250 mil euros. 

Desde a entrada em vigor da nova lei, mais de 200 pedidos foram protocolados junto 

ao governo maltês, representando mais de 30 nacionalidades diferentes4. 

                                                        
2 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado (parte geral). 4 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 156. 

3 Capítulo 188 da Lei sobre a nacionalidade maltês.   

4 MCDONALD. Vanessa. Over 200 apply for citizenship. In: Times of Malta. Publicado em 10 de agosto de 2014. 
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Diante da particularidade desta situação, inúmeras foram as Perguntas 

Parlamentares formuladas por eurodeputados de diversos grupos políticos a fim de 

que a Comissão e o Conselho se pronunciassem a respeito5. Todas as interrogações 

convergem no sentido de que as decisões sobre questões de nacionalidade e cidadania 

sejam da exclusiva competência dos Estados/membros, mas afirmam que a decisão de 

Malta é problemática, pois permite que novos cidadãos viajem na União e tenham 

acesso ao resto do espaço Schengen, sem que os outros Estados-membros tenham 

sido consultados. Desse modo, na visão dos eurodeputados, tal atitude pode ser 

interpretada como um abuso dos direitos que o país adquiriu através de sua adesão e 

como uma falta de respeito para com os outros Estados. Além disso, também alegam 

que a adoção desta política pode causar eventuais discriminações, dado que somente 

os estrangeiros mais ricos poderão comprar a nacionalidade maltês, bem como pôr em 

risco o próprio conceito de cidadania europeia. Ocorre que, estranhamente, a 

Comissão nem o Conselho pronunciaram-se sobre o assunto, não tendo ainda 

respondido a nenhuma das perguntas formuladas pelos eurodeputados no final de 

2013. 

Na mesma linha de reforma legislativa, a Bulgária, com a modificação da sua lei 

nacional em 20136, passou a prever a atribuição da nacionalidade búlgara aos 

interessados que, dentre outras possibilidades, invistam pelo menos 512 mil euros de 

capital em uma empresa do país e mantenham o investimento por no mínimo três 

anos. Transcorrido o segundo ano, a nacionalidade é concedida. Com a intenção de 

facilitar o acesso às informações acerca do procedimento solicitado, o governo búlgaro 

                                                                                                                                                                   
Disponível em: http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140810/business-news/Over-200-apply-for-
citizenship.531295. Acesso em 13 de outubro de 2014. 

5 Perguntas escritas O-145/2013 e O-144/2013 de Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, 
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, em nome do Grupo Verts/ALE, respectivamente, à 
Comissão e ao Conselho, ambas em 06 de dezembro de 2013; Perguntas escritas O-138/2013 e O-137/2013 de 
Jan Mulder, Renate Weber, Sonia Alfano, Jens Rohde, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Leonidas Donskis, 
Alexander Graf Lambsdorff, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Goulard, Ramon 
Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Olle Schmidt, em nome do Grupo ALDE respectivamente, à 
Comissão e ao Conselho, ambas em 04 de dezembro de 2013; Perguntas escritas O-135/2013 e O-134/2013 
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, em nome do Grupo PPE, respectivamente, à Comissão e ao 
Conselho, ambas em 29 de novembro de 2013 

6 As alterações ao “Bulgarian Citizenship Act” e ao “Foreigners in the Republic of Bulgaria Act” entraram em vigor 
em 23 de fevereiro de 2013.  
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dispõe de um site oficial destinado à captura dos potenciais investidores7. 

Por sua vez, podem obter a nacionalidade do Chipre os interessados que 

efetuarem um investimento de ao menos 2 milhões de euros ou que comprarem um 

bem imóvel no valor de 500 mil euros8. O governo do Chipre também possui um site 

na internet com todas as informações a respeito da aquisição da chamada 

“Nacionalidade por Investimento”9. Interessante notar que os rumores acerca da 

concessão a título excepcional da nacionalidade cipriota a qualquer indivíduo 

estrangeiro que depositasse uma importante soma de euros num banco cipriota já 

haviam sido levantados antes mesmo da alteração da lei em 2013, por meio de 

Pergunta Parlamentar encaminhada à Comissão10.  

Além destes países, é possível citar as políticas do mesmo tipo adotadas por 

Portugal11, o qual criou, em outubro de 2012, a chamada “Autorização de Residência 

para atividade de investimento” ou “visto dourado”, destinado aos nacionais de países 

terceiros. Com base nesta lei, em 2013, Portugal emitiu 471 destes vistos por conta de 

306,7 milhões de euros investidos no país, 80% dos quais concedidos a cidadãos 

chineses12. Os requisitos para a obtenção do “visto dourado” é que o estrangeiro, 

pessoalmente ou através de uma sociedade, invista em Portugal, por um período 

mínimo de cinco anos, um montante igual ou superior a um milhão de euros ou gere 

pelo menos dez postos de trabalho. É possível ainda que ao invés de investir na 

qualidade de empresário no país, o estrangeiro simplesmente compre imóveis num 

valor mínimo de 500 mil euros. Este visto autoriza o investidor de um país terceiro a 

circular livremente no espaço Schengen, a trabalhar sem restrições e a se beneficiar do 

direito de reagrupamento familiar. Depois de cinco anos com o “visto dourado” os 

estrangeiros podem candidatar-se à cidadania portuguesa e obtê-la ao fim do sexto 

ano. 

                                                        
7 Site do governo búlgaro: http://www.investbulgaria.eu/a/en/home.html. 

8 Seção 111-A da Lei de registro civil, de 24 de maio de 2013.  

9 Site do governo cipriota: http://www.investcyprus.org.cy/citizenship-by-investing/ 

10 Pergunta escrita E-3203/2011 de Graham Watson (ALDE) à Comissão, em 31 de março de 2011. 

11 Art. 90-A da Lei n. 23/2007 sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros 
do território nacional, alterada pela Lei n. 29/2012 de 9 de agosto de 2012. 

12 Pergunta escrita P-641/2014 de Ana Gomes (S&D) à Comissão em 23 de janeiro de 2014. 
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As indagações formuladas pelos eurodeputados à Comissão e ao Conselho13 são 

no sentido de que este sistema de atribuição de “vistos dourados” pode pôr em risco 

os direitos e obrigações da cidadania europeia e a segurança no Espaço Schengen, 

originando um esquema de venda da nacionalidade a prazo e fomentando uma 

situação de desigualdade no tratamento de nacionais de países terceiros desejosos de 

aceder ao espaço europeu, mas sem avultados recursos financeiros. Em resposta, a 

Comissão afirmou que não existem normas harmonizadas no direito da União acerca 

da concessão de residência à investidores estrangeiros provenientes de Estados 

terceiros e, por isso, Portugal possui competência para determinar as suas regras 

nacionais em relação aos vistos de longa duração e às autorizações de residência. No 

mais, a concessão da residência em Portugal não confere, por si só, o direito destes 

indivíduos de residirem em outro Estado-membro, já que, segundo o art. 21 do Acordo 

de Schengen, a estes é permitido a livre circulação durante um período máximo de três 

meses no território das outras Partes Contratantes e não a residência. 

Da mesma forma, para ter direito a nacionalidade da Áustria, país da Europa 

Central com cerca de 8 milhões de habitantes, o investimento mínimo que deve ser 

efetuado pelo cidadão estrangeiro interessado é de 2 milhões de euros em doações 

para instituições de caridade ou faça um investimento de no mínimo 10 milhões de 

dólares na economia austríaca.14O governo da Áustria também possui um site com as 

informações sobre a atribuição da “Austria Citizenship for Wealthy Investitors”, no qual 

anuncia que o interessado não precisa ter conhecimento da língua alemã, que o 

passaporte austríaco tem uma excelente reputação e reconhecido em todo o mundo e 

que o mesmo se tornará cidadão da União Europeia quando receber a nacionalidade, 

sendo possível, inclusive, submeter o pedido de forma online 15 . As despesas 

administrativas relativas ao procedimento devem ser pagas em forma de imposto ao 

governo, cujo valor varia de 400 mil a 600 mil euros. 

Por sua vez, Espanha e Reino Unido concedem a residência aos investidores 

                                                        
13 Pergunta escrita P-641/2014 de Ana Gomes (S&D) à Comissão em 23 de janeiro de 2014; Pergunta escrita P-

462/2013 de Auke Zijlstra (NI) à Comissão em 17 de janeiro de 2013 

14Art. 10, par. 6 da Lei austríaca sobre a nacionalidade.  

15 Site do governo da Áustria:  http://www.austria-citizenship.com/. 
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estrangeiros, mas por ora, sem a atribuição das respectivas nacionalidades. Na 

Espanha, em setembro de 2013 foi promulgada uma lei de apoio aos empreendedores 

e sobre internacionalização que disciplina a concessão de um visto de residência para o 

indivíduo que tenha comprado um bem imóvel cujo valor fosse de ao menos 500 mil 

euros ou tenha realizado um investimento de no mínimo um milhão de euros no 

país16. Por sua vez, no Reino Unido, as alterações introduzidas em 13 de dezembro de 

2012 à “Part 6A of the Immigration Rules” preveem que o interessado deva investir ao 

menos de 1 milhão de esterlinas no Reino Unido para obter o visto de residência 

permanente17.  

Tendo em vista tal situação, alguns eurodeputados manifestaram suas 

preocupações quanto às políticas de naturalização adotadas por certos países. Nas 

perguntas parlamentares do deputado Graham Watson 18 , este afirma ter 

conhecimento da posição reiterada da Comissão em se manter em uma posição de 

neutralidade quanto às condições de obtenção e perda de cidadania de um Estado-

Membro, uma vez que seriam determinadas exclusivamente por cada lei nacional. 

Embora isso possa ser verdade, o eurodeputado pergunta ao Conselho e à Comissão se 

não seria plausível concordar que, no contexto do artigo 4.º do Tratado da União 

Europeia, que impõe aos Estados-Membros o dever de cooperarem com a União e 

entre si, e tendo em conta o princípio da liberdade de circulação das pessoas na União 

Europeia, uma política envolvendo a naturalização em massa de nacionais de países 

terceiros poderia ter graves implicações para outros Estados-membros. Curioso que, 

em ambas as respostas oferecidas, tanto o Conselho quanto a Comissão informam não 

tinham conhecimento de políticas nacionais implementadas por Estados-membros da 

União Europeia no sentido de atualmente procederem a naturalizações em massa ou à 

atribuição da nacionalidade a título excepcional a quem deposite um certo montante 

em dinheiro num banco nacional. 

                                                        
16 Art. 63 a 67 da Lei n. 14/2013 “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” de 27 de setembro de 

2013. 

17 “Part 6A of the Immigration Rules” com as modificações de 13 de dezmebro de 2012.    

18 Perguntas escritas E-6519/2011 e E-6520/2011 de Graham Watson (ALDE), respectivamente, ao Conselho e à 
Comissão, ambas de 11 de julho de 2011.  
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Mais recentemente, e diante de grande pressão política, a Comissão, em 

resposta a uma Pergunta Parlamentar 19 , reconheceu que desde o Tratado de 

Maastricht, a atribuição da nacionalidade de um Estado-membro significa também a 

concessão da cidadania da União e, por consequência, de importantes direitos 

suplementares. As decisões sobre naturalização de um Estado-membro não são, 

portanto, neutras em relação aos outros Estados e à União. Afirmou, ainda, que espera 

que os Estados-membros utilizem as suas prerrogativas de concessão da nacionalidade 

na observância do espírito de sincera cooperação com os outros Estados-membros e 

com a União e, para tanto, precisavam igualmente levar em consideração as normas e 

as obrigações que estão sujeitos no âmbito do direito internacional. Após uma série de 

contatos com as autoridades maltesas, a Comissão afirmou que, neste caso, serão 

realizadas modificações na lei sobre a nacionalidade deste país, introduzindo o 

requisito da “conexão efetiva”, concretizado através da residência efetiva em Malta 

por no mínimo 12 meses.  

À luz do direito internacional, a condição da “conexão efetiva” com o país no 

qual se obteve a naturalização é imprescindível para que a nacionalidade adquirida 

possa ser oponível a outros Estados para fins, por exemplo, de proteção diplomática. 

Caso contrário, não será considerada uma modalidade válida além das fronteiras 

estatais, conforme entendimento adotado no peculiar acórdão Nottebohm20 da Corte 

Internacional de Justiça21. 

No tocante aos efeitos da concessão da nacionalidade por parte de um dos 

Estados membros no âmbito da União Europeia, é certo que, ao emitir o passaporte 

europeu a estes indivíduos, concede-se igualmente a posse de um estatuto jurídico 

composto por inúmeros direitos, tais como o direito de liberdade de circulação e 

residência, eleitorado ativo e passivo às eleições europeias e àquelas municipais, 

proteção diplomática e consular, petição ao Parlamento Europeu e denúncia ao 

                                                        
19 Pergunta escrita E-13318/2013 de Andreas Mölzer (NI) à Comissão de 25 de novembro de 2013. 

20 CIJ, Liechtenstein v. Guatemala, caso Nottebohm de 6 de abril de 1955. 

21 WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. 2 ed. The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff , 1979, 
p. 180. 
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Provedor de Justiça e direito de iniciativa cidadã22 e, com isso, uma posição muito 

vantajosa dentro de todo o espaço europeu.  

Pode-se, ademais, verificar na práxis o interesse de muitos estrangeiros em se 

tornarem titulares do status de cidadão europeu. À título exemplificativo, destaca-se 

que o número dos pedidos de reconhecimento da nacionalidade polonesa aumentou 

quase cinco vezes no momento da adesão da Polônia à União Europeia no ano de 

2004. Do mesmo modo, na Itália, o número de matrimônios entre italianos e nacionais 

romenos diminuiu drasticamente após a adesão da Romênia à União em 2007, 

demonstrando que o interesse principal não era a nacionalidade italiana adquirida 

através do casamento, mas o status de cidadão europeu23. 

Os reiterados pronunciamentos do Tribunal de Justiça da União Europeia24 

corroboram o entendimento de que os efeitos jurídicos das legislações estatais em 

matéria de nacionalidade podem de alguma maneira tocar a esfera supranacional. 

Assim, torna-se plausível fazer uma breve alusão a alguns princípios do direito da 

União Europeia com a finalidade de avaliar a (des)conformidade destes eventuais 

efeitos com os princípios norteadores da interpretação e da aplicação das normas 

europeias.  

A relação entre a União, enquanto instituição supranacional, e os Estados-

membros, países que voluntariamente aderiram a este processo, é regulada por alguns 

princípios que visam nortear o bom andamento do fenômeno integracionista. No 

tocante à questão ora em análise, destacam-se dois princípios que, em um primeiro 

momento, podem parecer conflituosos, mas que devem ser interpretados 

harmoniosamente a fim de que a dimensão teleológica de integração possa 

prevalecer. 

 O primeiro deles é o princípio da leal cooperação, em virtude do qual “a União 

                                                        
22 MOURA, Aline Beltrame de. Cidadania da União Europeia: potencialidade e limites dentro do marco jurídico 

europeu. Ijuí: Unijuí, 2013, p. 62-97. 

23 KOCHENOV, Dimitry. Rounding up the circle: the mutation of Member States' nationalities under pressure from 
EU Citizenship. In: EUI Working Papers. RSCAS 2010/23. San Domenico di Fiesole: European University Institute, 
2010, p. 21. 

24 Acórdãos do TJUE: C-369/90 de 1° dezembro de 1990, Micheletti; C-135/08, de 2 de março de 2010, Rottmann; 
C-34/09 de 8 de março de 2011, Zambrano; C-434/09 de 5 de maio de 2011, McCarthy, dentre outros. 
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e os Estados-Membros respeitam-se e assistem-se mutuamente no cumprimento das 

missões decorrentes dos Tratados”, sendo previsto no artigo 4, parágrafo 3o do 

Tratado da União Europeia. O que deve imperar é o espírito de confiança recíproca e o 

rigoroso respeito das disposições pertinentes contidas nos tratados. Seria difícil para a 

União cumprir de modo eficaz a sua função se o princípio da leal cooperação, que 

implica que os Estados-membros adotem todas as medidas necessárias, gerais ou 

especiais, adequadas a assegurar a execução das suas obrigações derivadas do direito 

comunitário25, não se impusesse no âmbito da atribuição da nacionalidade estatal, 

uma vez que esta comporta a automática aquisição da cidadania europeia.  

Sob tal perspectiva, é claro que uma política de atribuição da nacionalidade de 

modo desenfreado e sem a observância dos princípios supranacionais pode ocasionar 

efeitos indesejáveis nos ordenamentos e nas políticas dos outros Estados-membros. 

De fato, 

[...] o tipo de situação que poderia resultar em uma violação das obrigações previstas 

pelo direito da União Europeia poderia se dar quando fossem constatadas 

naturalizações de massa de indivíduos originários de Estados terceiros sem uma 

consulta prévia dos parceiros da União26 

No caso específico da Romênia, o governo italiano demonstrou expressamente 

sua preocupação com relação às medidas que tornaram possíveis a recuperação da 

nacionalidade romena por parte de tantos nacionais da Moldávia 27 . Tal 

comportamento reflete o interesse dos Estados-membros em limitar o número de 

indivíduos que, ao adquirirem a nacionalidade de um destes Estados, obtenham o 

direito à liberdade de circulação e residência no território de qualquer um dos 28 

países hoje pertencentes ao bloco de integração regional europeu28. 

O segundo princípio referenciado é aquele consagrado no art. 4, parágrafo 2o 

                                                        
25 Acórdão do TJUE, C-105/03 de 16 de junho de 2005, Pupino. 

26 SHAW, Jo. Setting the scene: the Rottmann case introduced. In: EUI Working Papers. RSCAR 2011/62. San 
Domenico di Fiesole: European University Institute, 2011b, p. 02. 

27 Departamento de Políticas Europeias da Presidência do Conselho de Ministros da Itália. Moldova, Ronchi: 
"Preoccupazione su cittadinanza romena a moldavi", de 23 de abril de 2009. Disponível em: 
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/16576/moldova-ronchi-preoccupazione-su-cittadinanza-
romena-a-moldavi91. Acesso em 5 de outubro de 2013. 

28 CLERICI, Roberta. Freedom of States to Regulate Nationality: European versus International Court of Justice? In: 
BOSCHIERO, Nerina et al (eds.). International Courts and the Development. The Hague: Asser Press, 2013, p. 853. 
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do Tratado sobre a União Europeia. De acordo com a sua redação, a União deve 

respeitar a igualdade dos Estados-membros perante os tratados ao mesmo tempo que 

admite a diversidade das identidades nacionais refletidas nas suas estruturas políticas 

e constitucionais, incluindo a autonomia local e regional. Assim, é também verdade 

que a União não pode deixar de respeitar as identidades nacionais que se exprimem 

através das mais variadas modalidades de relação entre o instituto jurídico da 

nacionalidade e as ligações, por vezes históricas e étnicas, com determinados Estados 

terceiros.   

Por tal razão, como visto, em diversas oportunidades a Comissão declarou a sua 

incompetência para pronunciar qualquer comentário acerca da disciplina referente às 

questões relativas aos critérios de atribuição e de perda da nacionalidade elaborados 

por qualquer Estado-membro. De qualquer modo, as numerosas perguntas 

parlamentares e as manifestações de cunho político de alguns países, demonstram a 

preocupação com a expansão deste tipo de política que visa naturalizar em massa 

extracomunitários. 

 

2 O VISTO DE INVESTIMENTO E A FACILITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DA 

NACIONALIDADE BRASILEIRA 

Para obter o visto de permanência no Brasil, os estrangeiros devem comprovar 

investimento na economia do país. Em 2015, com a Resolução Normativa n. 118 do 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg), o valor mínimo exigido para a concessão do 

visto de investimento no Brasil passou de R$ 150 mil para R$ 500 mil. No Plano de 

Investimento, os estrangeiros também precisam apresentar uma proposta para criar 

postos de trabalho, sendo que os recursos devem ser aplicados em empresas recém 

constituídas ou em entidades já existentes. O objetivo desse Plano de Investimento é 

permitir a aplicação de recursos estrangeiros que possam realmente estimular o 

desenvolvimento e a criação de empregos. 

A citada Resolução, contudo, apresenta uma exceção para o empreendedor 

estrangeiro que pretenda fixar-se no Brasil com o propósito de investir em atividade 
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de inovação, de pesquisa básica ou aplicada, com caráter científico ou tecnológico. 

Nestes casos, o art. 3º prevê que a Coordenação-Geral de Imigração, responsável no 

Ministério do Trabalho e Previdência Social pela análise desses pedidos, poderá 

autorizar a concessão de visto permanente quando o investimento estiver entre R$ 

150 mil e R$ 500 mil. 

A nova Lei de Migração brasileira, n. 13.445/2017 de 24 de maio de 2017, 

instituiu cinco modalidades de visto ao solicitante que pretenda ingressar ou 

permanecer em território nacional: de visita; temporário; diplomático; oficial e de 

cortesia. O art. 14 da lei inclui dentre as hipóteses de concessão de visto temporário 

aquele que tenha por finalidade a realização de investimento ou de atividade com 

relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. Do mesmo modo, o 

art. 30 permite a autorização de residência aos investidores de outro país.  

Note-se que o art. 35 deixa clara a posição privilegiada dos estrangeiros 

investidores no Brasil em relação aos demais imigrantes, ao prever que “A posse ou a 

propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de 

residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização 

de investimento”. 

Trata-se de inovação da lei de 2017 em relação a sua antecessora de 1980, isto 

é, ao Estatuto do Estrangeiro. Certamente, a nova Lei de Migração apenas consolidou 

dispositivos já previstos na legislação esparsa que previam a concessão de visto de 

investimento e sistematizou todas as informações em um único documento legal, 

tornando o estudo e a aplicação das normas mais eficaz.  

Com relação às condições de naturalização, a nova Lei de Migração disciplinou, 

no art. 64, quatro hipóteses de naturalização dos estrangeiros: ordinária; 

extraordinária; especial; ou provisória.  

A concessão da naturalização ordinária, além de requisitos como ter capacidade 

civil, comunicar-se em língua portuguesa ou não possuir condenação penal, também 

exige a residência do estrangeiro em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 

(quatro) anos. Dessa forma, o imigrante, na qualidade de investidor, que tenha obtido 
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o visto temporário em razão de comprovado investimento, em moeda estrangeira, em 

montante igual ou superior a R$ 500 mil poderá solicitar a nacionalidade brasileira em 

tempo muito inferior ao tradicional prazo constitucional de 15 (quinze) anos exigidos 

para a concessão da naturalização extraordinária (art. 12, II, b da Constituição Federal). 

Além disso, o art. 66 da Lei de Migração estabelece que o prazo de 4 (quatro) 

anos será reduzido para, no mínimo, 1 (um) ano se o naturalizando preencher certas 

condições, como haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil ou 

recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Dessa forma, 

dependendo do tipo de investimento realizado pelo imigrante estrangeiro e do 

impacto deste aporte financeiro na sociedade e na economia brasileira, seria plausível 

vislumbrar a hipótese de concessão da nacionalidade a um investidor que resida no 

país há apenas um ano. Recorda-se que, segundo a Resolução Normativa n. 118/2015 

da Coordenação-Geral de Imigração, pode ser autorizado o investimento em áreas 

extremamente sensíveis e que possuem um potencial impacto social e econômico 

relevantes como é o caso das atividades de inovação, de pesquisa básica ou aplicada, 

de caráter científico ou tecnológico, cujo investimento financeiro, relembre-se, pode 

ser entre R$ 150 mil e R$ 500 mil. 

Diante do exposto, em que pese o ordenamento jurídico brasileiro não possuir 

uma norma expressa que permita a “compra” da nacionalidade, é possível verificar, 

por meio de uma interpretação sistemática da legislação, que o investidor estrangeiro 

possui uma série de privilégios e facilitações que permitem a aquisição da 

nacionalidade brasileira de modo muito mais rápido se comparado com a grande 

maioria dos imigrantes que buscam a regularização da sua situação em território 

nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os institutos da cidadania e da nacionalidade parecem adquirir novos contornos 

não somente em razão do surgimento da cidadania da União europeia, sui generis na 

sua essência, mas também se levarmos em consideração os mais recentes fenômenos 

observados na condução de políticas estatais voltadas a reformar as tradicionais 
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legislações sobre nacionalidade com o escopo de introduzir inusitados critérios para a 

atribuição do status civitatis aos estrangeiros interessados. 

O fenômeno que vem ocorrendo em vários países europeus chama a atenção 

pois permite a “compra” da nacionalidade. A emissão da autorização de residência 

temporária para extracomunitários que invistam em bens imobiliários, injetem 

diretamente dinheiro na economia ou nos cofres públicos do governo, estão 

geralmente acompanhadas de posterior transformação daquela em residência 

permanente e, até mesmo, da atribuição da nacionalidade. Países como Áustria, 

Portugal, Malta, Bulgária e Chipre executam uma política conhecida como “cidadania 

por investimento”, oferecendo-a a quem tiver interesse, e condições financeiras, de 

adquiri-la. Por sua vez, alguns Estados apenas concedem o visto de residente 

permanente aos investidores, sem, por ora, ofertar a sua nacionalidade, como é o caso 

da Espanha e do Reino Unido. 

Por sua vez, percebe-se que no Brasil, em que pese não haver uma disposição 

expressa que autorize a “venda” da nacionalidade brasileira, a interpretação 

sistemática da legislação leva a compreensão de que é possível ao investidor 

estrangeiro que aplique dinheiro na economia do país e gere empregos no setor em 

que realiza o investimento, consiga obter a nacionalidade brasileira em um tempo 

muito menor que a maioria dos demais imigrantes que ingressam no Brasil e que aqui 

possuam residência. Observa-se, portanto, que de modo indireto ocorre a atribuição 

da nacionalidade brasileira por motivações econômicas, não se distanciando da 

situação de “venda” que vem ocorrendo na Europa nos últimos anos. 

Notória é a extensão e a profundidade da crise econômica que assola a Europa 

e o Brasil nos últimos anos, bem como a dificuldade de os países se recuperarem dos 

prejuízos por ela ocasionados. Mas seria esta uma alternativa viável e lícita para tentar 

contornar a crise? É possível afirmar que a concessão de autorizações de residência no 

espaço Schengen se tornou um modelo lucrativo de negócio colocado em prática pelas 

autoridades de alguns países? O fato incontestável é que o número de autorizações 

emitidas sob a égide de tais programas está aumentando rapidamente, assim como o 

número de Estados-membros partidários de tal escolha legislativa, o que vem 
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preocupando as instituições supranacionais. 

As manifestações de cunho político contestando a legitimidade destas 

iniciativas tiverem origem, predominantemente, no Parlamento Europeu. As consultas 

encaminhadas à Comissão e ao Conselho sempre confirmavam a competência 

exclusiva dos Estados-membros nesta matéria, mas em um dos últimos 

pronunciamentos foi sinalizada uma mudança de comportamento. A Comissão, como 

analisado, solicitou a introdução do requisito da “conexão efetiva” na lei maltesa, o 

qual pode ser concretizado através da residência efetiva do interessado no território 

do país em que pretende adquirir a naturalização. No entanto, a resposta dos 

comissários refere-se a um caso específico, o de Malta, não implicando um 

comprometimento direto dos demais Estados em igualmente observá-la no sentido de 

proceder com as devidas modificações legislativas. 

Estamos, portanto, diante de uma grave violação tanto do ordenamento 

jurídico internacional quanto do próprio direito da União. A atribuição da 

nacionalidade por estes Estados não observa os princípios norteadores deste instituto 

jurídico na medida em que cria um novo critério de concessão baseado exclusivamente 

no fator “dinheiro”. A utilização do mesmo para fins explicitamente econômicos 

precisa ser revista urgentemente pelas autoridades competentes e pelos juízes de 

Luxemburgo, a fim de que se possa dar uma clara orientação acerca dos limites de 

ordem internacional e comunitária aos quais estão submetidos os Estados membros ao 

exercerem o seu poder soberano na disciplina do instituto da nacionalidade. 

No caso do Brasil, a Lei de Migração exige para a naturalização do investidor 

estrangeiro, além da comprovação da capacidade civil, da comunicação em língua 

portuguesa e da ausência de condenação penal, também a exigência de residência em 

território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos, na hipótese de naturalização 

ordinária, ou, ainda, de 1 (um) ano se for configurada a naturalização especial. 

Considerando a exigência de residência no Brasil como condição para a concessão da 

nacionalidade, pode-se afirmar que tal fato atenua o questionamento acerca da 

inobservância do critério da “conexão efetiva” entre o indivíduo e o Estado para fins de 

regularidade da Lei de Migração com o Direito Internacional, sob a ótica, por exemplo, 
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da eventual concessão de proteção diplomática por parte do Estado no qual foi 

naturalizado o indivíduo.  

De todo modo, não há como olvidar que o investidor estrangeiro possui 

facilitações que permitem a aquisição da nacionalidade brasileira de maneira mais 

rápida se comparado com a grande maioria dos imigrantes que buscam a regularização 

da sua situação em território nacional com base em fundamentos que não estejam 

amparados em fatores econômicos, como, por exemplo, aqueles que se baseiam em 

motivações humanitárias. 
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NACIONALIDADE E PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA NO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

Lucas Carlos Lima1 

 

INTRODUÇÃO 

Embora uma ficção jurídica, o instituto da proteção diplomática permanece 

atual e relevante no direito internacional. Prova desta afirmação pode ser encontrada 

em breve compulsar das listas de casos perante órgãos jurisdicionais internacionais. 

Poder-se-ia esperar que o crescente acesso de indivíduos a tribunais internacionais 

alteraria este quadro substancialmente à medida que dispensaria a intermediação do 

Estado na defesa dos interesses dos nacionais: o instituto seria uma pele de onagro, 

para lançar mão da feliz expressão do professor Condorelli2. Todavia, não parece ser o 

caso. Estados continuam diuturnamente pleiteando os interesses de indivíduos e 

empresas em relação a outros Estados e em relação a organizações internacionais. 

Classicamente, um dos requisitos essenciais para o exercício da proteção 

diplomática é o vínculo de nacionalidade. A célebre definição de Vattel já o registrara: 

“Quiconque maltraite un Citoyen, offense indirectement l'Etat, qui doit protéger ce 

Citoyen”. Embora o quadro-geral possa parecer bastante óbvio, alguns problemas 

específicos emergem em certas situações. Apenas para oferecer alguns exemplos, a 

clara regra de que um Estado pode exercer a proteção internacional de seu cidadão 

internacionalmente torna-se menos precisa quando duas ou mais nacionalidades são 

verificadas ou quando ocorre a perda da nacionalidade. A prática internacional 

desenvolveu regras específicas em relação a este requisito. Desde 1995 a Comissão de 

Direito Internacional (CDI) da Organização das Nações Unidas (ONU) trabalhou no 

processo de codificação e desenvolvimento progressivo dessas regras. Fruto do 

                                                        
1 Professor Adjunto de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Direito 

Internacional pela Università degli Studi di Macerata. lclima@ufmg.br 

2 CONDORELLI, Luigi. La protection diplomatique et l’évolution de son domaine d’application. Rivista di Diritto 
Internazionale, 2003, p. 250.  
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trabalho da Comissão, os Artigos sobre Proteção Diplomática (APD) adotados em 2006 

servem de guia para o entendimento da questão. 

O presente artigo pretende analisar o papel da nacionalidade na efetivação do 

instituto da proteção diplomática. Para tanto, a linha interrogativa neste trabalho 

desenvolver-se-á em três partes. As duas primeiras partes deste artigo são descritivas. 

Visam uma análise do regime jurídico atual no direito internacional relativo a proteção 

diplomática e o papel da nacionalidade na proteção diplomática, sobretudo pela 

maneira como a matéria veio codificada nos APD de 2006. Na terceira parte, serão 

analisados explorados os problemas da proteção diplomática nos quais a 

nacionalidade não desempenha papel predominante no exercício do instituto por 

parte dos Estados. Cuida-se, em específico, da situação dos refugiados e apátridas, 

bem como a situação da espécie de proteção diplomática oferecida pelo direito do mar 

em relação a embarcações. Algumas reflexões com base no exame da prática recente 

relativa são tecidas nas considerações finais, sobretudo perquirindo-se à indagação de 

potenciais tendências futuras do instituto. 

Uma delimitação metodológica faz-se necessária. É bem verdade que o vínculo 

cidadania e a proteção estatal possui um amplo feixe de implicações na atualidade no 

direito internacional público. Contudo, o enfoque da análise deste artigo é a proteção 

diplomática de indivíduos. Ainda que extremamente relevante, o presente estudo não 

focará a análise na questão da nacionalidade de empresas para fins de proteção 

diplomática3. Tal escolha se dá porque a análise das regras relativas a proteção 

diplomática de indivíduos melhor expressa as significativas mudanças no ordenamento 

internacional em relação ao papel da cidadania em relações interestatais. 

 

2 O REGIME JURÍDICO DA PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA NO DIREITO INTERNACIONAL. 

Diversos mecanismos e regimes jurídicos no ordenamento internacional 

permitem que indivíduos apresentem reclamações diretamente contra Estados. 

                                                        
3 Sobre a questão, ver D'AGNONE, Giulia. Determining the nationality of companies in ICSID arbitration. In ANNONI, 

Alessandra; FORLATI, Serena. The Changing Role of Nationality in International Law. New York: Routledge, 2013, 
pp. 153-169. 
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Notórios exemplos são os sistemas de proteção a direitos humanos e os diferentes 

tratados e acordos bilaterais que permitem que investidores acionem Estados. O 

surgimento destes regimes particulares poderia sugerir o declínio do recurso da 

proteção diplomática por conta dos Estados. Se no final do século XIX e primeira 

metade do século XX a proteção diplomática foi um instituto de grande recurso por 

parte dos Estados na proteção de direitos de nacionais em relação a outros Estados, 

poder-se-ia pensar que à medida que indivíduos tivessem uma proteção individual 

garantida Estados parariam de lançar mão do instituto. Como já se observou, tal 

situação não se verificou. 

As regras regendo o instituto continuaram a ser aprimoradas através da prática 

internacional. Reafirmaram-se solenemente os três requisitos essenciais para a 

realização da proteção diplomática: a existência de um ato ilícito cometido por um 

Estado, a observância da regra sobre o exaurimento dos recursos internos, e o vínculo 

de nacionalidade. Cada um desses requisitos, obviamente, possui ramificações e regras 

específicas que, dado o objeto deste ensaio, não poderão ser analisados 

singularmente. Alguns pontos merecem destaque, contudo. 

A primeira observação relevante é que o direito costumeiro regulamenta boa 

parte das regras relativas ao exercício da proteção diplomática. Sendo órgãos 

jurisdicionais internacionais o proeminente meio onde o instituto da proteção 

diplomática se verifica, grande parte das regras em matéria foram desenvolvidos em 

via jurisprudencial4. Nesse sentido, cumpre-se destacar que foi perante a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) que muitos dos mais influentes casos foram discutidos. 

Pode-se referenciar aqui, justamente para ilustrar parte da relevante prática, não 

somente os célebres Nottebohm e Reparação por danos, ambos casos que 

estabeleceram critérios fundamentais e posteriormente influentes na prática e 

doutrinalmente. Pode-se também fazer referência aos casos envolvendo a proteção 

consular, como La Grand e Avena, assim como aos recentes e relevantíssimos Arrest 

Warrant e Diallo. Adiciona-se que, ainda que casos significativos de proteção 

                                                        
4 Ver, nesse sentido, PARLETT, Kate. The ICJ and Diplomatic Protection. In: TAMS, Christian; SLOAN, James. The 

Development of International Law by the International Court of Justice. Oxford: OUP, 2013, pp. 87-105 e de 
maneira geral AMERASINGHE, Chittharanjan F. Diplomatic Protection. Oxford: Oxford University Press, 2008. 
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diplomática tenham sido protagonizados na barra da Corte da Haia, a Corte 

Internacional de Justiça, não se pode afirmar que na Corte possui um monopólio de 

casos dessa natureza. Como bem se verifica também na jurisprudência do Tribunal 

Internacional do Mar, no Tribunal para Reclamações entre Irã e Estados Unidos e 

através de arbitragens internacionais e de comissões mistas, a prática dos Estados 

recorrendo ao instituto da proteção diplomática é ampla e contribui à consolidação de 

um corpo de normas. 

Na ausência de uma regulamentação pactícia geral, o ponto de partida para o 

exame do direito relativo à proteção diplomática são os Artigos sobre Proteção 

Diplomática (APD ou Artigos), adotados pela Comissão de Direito Internacional em 

segunda leitura juntamente com Comentários em 2006. Ato contínuo, também em 

2006 a Assembleia Geral da ONU tomou nota dos Artigos através de uma resolução5. 

Os trabalhos da comissão sobre proteção diplomática costumam ser considerados 

como correspondentes ao costume internacional e os comentários são bastante claros 

sobre quais são os artigos que são entendidos como de lege ferenda. Existem 

discussões para a transformação destes artigos numa convenção sobre proteção 

diplomática – o que recomendado pela própria CDI – bem como sobre o caráter 

costumeiro de algumas de suas disposições.  

Os Artigos da CDI certamente possuem alguns pontos indiscutíveis que, de certa 

forma, privilegiam a abordagem tradicional da matéria. A proteção diplomática é um 

direito do Estado.6 O exercício deste direito é um ato discricionário. O Estado que pode 

exercer a proteção diplomática é o Estado da nacionalidade7. Contudo, como foi 

observado por alguns autores, o projeto da comissão possui uma série de méritos, 

sobretudo na clarificação do escopo de algumas regras específicas. Entre elas, algumas 

regras relativas ao critério da nacionalidade como requisito para o exercício da 

proteção diplomática. 

                                                        
5 A/RES/61/35. 

6 Artigo 2 dos Artigos sobre Proteção Diplomática. Comissão de Direito Internacional. Artigos sobre Proteção 
Diplomática adotados em 2006. Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 10 
(A/61/10). 

7 Artigo 3 dos Artigos sobre Proteção Diplomática de 2006. 
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3 O VÍNCULO DE NACIONALIDADE COMO REQUISITO DA PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA. 

De maneira geral, as regras de direito internacional em relação à nacionalidade 

possuem escopo bem específico, perseverando-se, pois, a noção estabelecida pela 

Corte Permanente de Justiça Internacional de que questões relativas à nacionalidade 

estariam compreendidas no interior do assim chamado “domínio reservado dos 

Estados”8. Se é faculdade do Estado determinar quem são seus nacionais através dos 

critérios específicos, o interrogativo subsequente seria o de verificar se existiriam 

limites a essa determinação para a finalidade de realização da proteção diplomática. 

O desenvolvimento recente do direito da proteção diplomática também 

ocorreu em concomitância com a expansão do papel dos direitos humanos nas lógicas 

do ordenamento internacional. A necessidade de proteção dos indivíduos por parte da 

ordem internacional desenvolveu-se em diversos campos e lógicas de proteção 

passaram a ocupar a centralidade de alguns debates. O entendimento de que a 

nacionalidade é um direito humano reforça esta lógica e contribui para o debate sobre 

a proteção diplomática9.  

Foi a Corte Permanente de Justiça Internacional, em 1938, no célebre caso 

Panevezys-Saldutiskis Railway (Estonia. v. Lithuania) que sedimentou algumas das 

regras gerais relativas a proteção diplomática perante uma Corte Internacional: 

Na opinião da Corte, a regra de direito internacional na qual a primeira objeção 

Lituana é baseada é que, em assumindo o caso de um de seus nacionais, através do 

uso da ação diplomática ou de procedimentos judiciais internacionais em seu lugar, 

um Estado está em verdade afirmando o seu próprio direito, o direito de garantir na 

pessoa de seus nacionais respeito pelas regras de direito internacional. Este direito é 

necessariamente limitado à intervenção em nome de seus próprios nacionais porque, 

na ausência de um acordo especial, é o vínculo da nacionalidade entre o Estado e o 

indivíduo que, por si só, confere ao Estado o direito de proteção diplomática, e é uma 

parte da função da proteção diplomática que o direito de realizar uma reclamação e 

assegurar o respeito às regras do direito internacional deva ser previsto10. 

                                                        
8 Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (French Zone), advisory opinion. P.C.I.J. Reports, Series B, No. 4, 

1923, p. 24. 

9 FORLATI, Serena. Nationality as a human right. In ANNONI, Alessandra; FORLATI, Serena. The Changing Role of 
Nationality in International Law. New York: Routledge, 2013, pp. 18-36; EDWARDS, Alice. The meaning of 
nationality in international law in an era of human rights: procedural and substantive aspects. In: EDWARDS, 
Alice; VAN WAAS, Laura. Nationality and Statelessness under International Law. Cambridge: CUP, 2014, pp. 11-43. 

10 CPJI, Panevezys-Saldutiskis Railway (Estonia. v. Lithuania), 1938 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 76, para. 65. Do original: “In 
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Não por acaso, parte do dictum da antiga Corte foi espelhado no artigo 4 do 

APD de 2006: 

Para os propósitos da proteção diplomática de uma pessoa natural, o Estado de 

nacionalidade significa o Estado cuja nacionalidade a pessoa tenha adquirido, de 

acordo com o direito daquele Estado, por nascimento, descendência, naturalização, 

sucessão de Estados, ou em qualquer outra maneira, não inconsistente com o direito 

internacional11. 

Algumas considerações podem ser tecidas sobre essa importante regra geral 

dos APD. A primeira é a observância da lógica do domínio reservado: é o direito 

interno de cada Estado que irá determinar o critério de atribuição de nacionalidade. O 

fato de ter privilegiado os métodos tradicionais de atribuição de nacionalidade (jus soli, 

jus sanguinis, naturalização e em situações de sucessão de Estados) é importante, mas 

soma-se ao dado que tais métodos não são exclusivos, permitindo que outras 

atribuições de nacionalidade (como o casamento, e.g.) também possam ser 

observadas desde que não inconsistentes com o direito internacional. 

Se referido dispositivo é interessante por aquilo que estabelece, ele é 

igualmente interessante por aquilo que não estabelece: a Comissão parece ter 

recusado o entendimento de que o critério de “link efetivo” estabelecido no caso 

Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)12. Na ocasião, a Corte recusou o pedido de 

proteção diplomática de Liechtenstein relativa ao Sr. Friedrich Nottebohm contra a 

Guatemala sob o argumento de que os vínculos com Liechtenstein não eram efetivos. 

Nas palavras da Corte: 

De acordo com a prática dos Estados, para as decisões arbitrais e judiciais e para a 

opinião dos escritores, nacionalidade é o vínculo jurídico possuindo como sua base um 

                                                                                                                                                                   
the opinion of the Court, the rule of international law on which the first Lithuanian objection is based is that in 
taking up the case of one of its nationals, by resorting to diplomatic action or international judicial proceedings on 
his behalf, a State is in reality asserting its own right, the right to ensure in the person of its nationals respect for 
the rules of international law. This right is necessarily limited to intervention on behalf of its own nationals 
because, in the absence of a special agreement, it is the bond of nationality between the State and the individual 
which alone confers upon the State the right of diplomatic protection, and it is as a part of the function of 
diplomatic protection that the right to take up a claim and to ensure respect for the rules of international law 
must be envisaged.” 

11 Do original: “For the purposes of the diplomatic protection of a natural person, a State of nationality means a 
State whose nationality that person has acquired, in accordance with the law of that State, by birth, descent, 
naturalization, succession of States, or in any other manner, not inconsistent with international law.” 

12 Nottebohm case (Liechtenstein v. Guatemala), I.C.J. Reports 1955, p. 4. 
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fato social de ligação, uma conexão genuína de existência, interesses e sentimentos, 

em conjunto com a existência de direitos e deveres recíprocos. Pode ser dito para 

constituir a jurídica expressão do fato que o indivíduo ao qual ela é conferida, seja 

diretamente pelo direito ou como resultado de um ato de autoridade, é em verdade 

proximamente conectado com a população do Estado conferindo-lhe nacionalidade 

com o de qualquer outro Estado. Conferida por um Estado, ela apenas permite aquele 

Estado a exercitar proteção vis-à-vis outro Estado, se ela constitui a tradução em meios 

jurídicos da conexão do indivíduo que o fez seu nacional13. 

Além de, no caso concreto, não permitir que um Estado de sua nacionalidade 

rendesse sua proteção, a decisão no caso Nottebohm gerou repercussões variáveis em 

virtude da introdução do critério de efetividade como potencial limite à regra geral de 

liberdade total dos Estados de determinarem quem são seus nacionais14. 

Nesse sentido é interessante notar que a Comissão preferiu não privilegiar esta 

abordagem. Segundo os comentários da Comissão, a regra do link efetivo serviria 

unicamente para decidir as particularidades do caso específico do Sr. Nottebohm, 

devido à particular situação de ter constituído vínculos estreitos com a Guatemala 

durante grande parte de sua vida. Poder-se-ia interpretar a ação da Corte, em termos 

práticos, quase como a proibição de proteção diplomática contra o Estado de 

nacionalidade. Efetivamente, um dos argumentos esposados pela Comissão é 

extremamente eloquente: o fato de que um requisito alto de link efetivo possa, em 

circunstâncias não similares ao caso Nottebohm, gerar situações em que indivíduos se 

vejam desprovidos de proteção internacional. Nas palavras da própria comissão: 

                                                        
13 Do original: “According to the practice of States, to arbitral and judicial decisions and to the opinion of writers, 

nationality is the legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, 
interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties. It may be said to constitute 
the juridical expression of the fact that the individual upon whom it is conferred, either directly by the law or as 
the result of an act of the authorities, is in fact more closely connected with the population of the State 
conferring nationality than with that of any other State. Conferred by a State, it only entitles that State to exercise 
protection vis-à-vis another State, if it constitutes a translation into juridical terms of the individual’s connection 
which has made him its national”. 

14 Nesse sentido, comenta Watts que “The Court can be seen to have given weight at the international level to a 
nationality of substance ('real and effective', 'genuine connection') rather than to a municipally valid nationality 
of merely formal or nominal content. The three dissenting judges (Judges Klaestad and Read, and Judge ad hoc 
Guggenheim) favoured the stricter and more formal alternative. For them lex lata did not require a validly 
conferred nationality to reflect some 'genuine link' before it could be allowed its customary role as a necessary 
and sufficient condition for the exercise of diplomatic protection (particularly since, as they noted, the point had 
not been argued by the parties)”. WATTS, Arthur. ‘Nationality of Claims: Some Relevant Concepts’, in V Lowe (ed) 
Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (CUP Cambridge 1996) p. 
430. 
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 “ademais, é necessário estar ciente do fato de que se o requerimento de link genuíno 

proposto no caso Nottebohm fosse estritamente aplicado ele excluiria milhões de 

pessoas dos benefícios da proteção diplomática vez que atual mundo da globalização 

econômica e migração existem milhões de pessoas que deixaram seus Estados de 

nacionalidade e fizeram suas vidas em Estados cuja nacionalidade eles jamais 

adquiriram ou adquiriram por nascimento ou descendência de Estados que eles nunca 

tiveram uma conexão tênue”15. 

Sob esta linha de pensar, outra interessante inovação é representada pela 

situação de proteção diplomática no caso de múltiplas nacionalidades contra um dos 

Estados de nacionalidade, representada pelo artigo 7 dos APD. Nos termos da regra, 

“um Estado de nacionalidade não pode exercer proteção diplomática em relação a 

uma pessoa contra um Estado que tal pessoal é também um nacional a não ser que a 

nacionalidade do primeiro Estado seja predominante, tanto na data do dano quanto na 

data oficial de apresentação da reclamação”16. 

O vínculo da nacionalidade pode, ainda, em determinados casos, gerar o direito 

à proteção diplomática. Isto porque, como bem observam os comentários aos APD17, o 

direito interno de um Estado pode impor esta obrigação ao Estado. Nessa ocasião, a 

nacionalidade, ao submeter o indivíduo aquele determinado ordenamento jurídico, 

imporá a obrigação de proteção diplomática. Esta regra não é uma regra geral de 

direito internacional. Não é possível verificar uma regra amplamente difundida no 

sentido de que as autoridades governamentais devem agir quando assim solicitadas 

por um Estado. Muitas vezes, a depender das proporções do caso, o incidente 

diplomático entre dois Estados pode afetar significativamente as relações diplomáticas 

entre dois países. 

Nesse sentir, o artigo 19 dos APD constituem uma inovação porque 

recomendam a prática de dar a devida consideração à possibilidade do exercício da 

                                                        
15 Comentários aos APD, p. 33. Do original: “Moreover, it is necessary to be mindful of the fact that if the genuine 

link requirement proposed by Nottebohm was strictly applied it would exclude millions of persons from the 
benefit of diplomatic protection as in today’s world of economic globalization and migration there are millions of 
persons who have moved away from their State of nationality and made their lives in States whose nationality 
they never acquire or have acquired nationality by birth or descent from States with which they have a tenuous 
connection”. 

16 Do original: “A State of nationality may not exercise diplomatic protection in respect of a person against a State of 
which that person is also a national unless the nationality of the former State is predominant, both at the date of 
injury and at the date of the official presentation of the claim” 

17 Comentários aos APD, para 1 e 2. 
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proteção diplomática, especialmente quando um dano significativo tiver ocorrido, 

assim como levar em consideração as opiniões do ofendido no processo de 

reparação18. A efetivação desta prática recomendada no âmbito interno poderia 

ocorrer através de mecanismos específicos para pedidos de proteção diplomática, em 

vez de procedimentos ad hoc envolvendo cada uma das lesões ocorridas. Obviamente, 

este é mais um exemplo de situação em que a necessidade de proteção de indivíduos é 

balanceada com as imposições de equilíbrio na questão de abertura desmedida de 

litígios internacionais envolvendo indivíduos. 

Apesar de uma aparente rejeição do critério do vínculo efetivo, uma análise 

geral dos artigos sobre proteção diplomática permite verificar que a abordagem geral 

da CDI foi a de manter o critério longamente estabelecido na prática de que a 

nacionalidade é e continua sendo o principal vínculo para a realização da proteção 

diplomática de indivíduos. De certa maneira, reforça-se o célebre dictum das Claim 

Commission entre Estados Unidos e México no qual foi observado que “um Estado (...) 

não delinque ao infligir um dano em um indivíduo sem nacionalidade, e, 

consequentemente, nenhum Estado tem o poder de intervir ou de reclamar em seu 

lugar tanto antes quanto depois do dano”19. Embora se possa afirmar que o vínculo da 

nacionalidade continua sendo um forte pré-requisito para a realização da proteção 

diplomática, o direito internacional da atualidade não abandona completamente 

indivíduos em que o vínculo de nacionalidade não se prova completamente efetivo. 

 

4 A PROTEÇÃO SEM NACIONALIDADE. 

Se a regra geral é a predominância da nacionalidade como requisito da 

proteção diplomática, existem algumas situações que parecem escapar a esta 

                                                        
18 Artigo 19 dos APD: “Article 19 Recommended practice: A State entitled to exercise diplomatic protection 

according to the present draft articles, should: (a) give due consideration to the possibility of exercising 
diplomatic protection, especially when a significant injury has occurred; (b) take into account, wherever feasible, 
the views of injured” 

19 Do original: “A State … does not commit an international delinquency in inflicting an injury upon an individual 
lacking nationality, and consequently, no State is empowered to intervene or complain on his behalf either before 
or after the injury.” United States-Mexican Claims Commission. Dickson Car Wheel Company v. United Mexican 
States, 1931. UNRIAA, vol. IV, p. 669 at p. 678. 
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tendência. Assim como organizações internacionais podem realizar a proteção 

funcional de indivíduos a ela vinculados20, em algumas circunstâncias as regras do 

direito internacional permitem que Estados possam reclamar em nome de pessoas que 

não possuem o inerente vínculo da nacionalidade. Embora outras situações possam 

ocorrer, três situações merecem análise para ilustrar estes casos: o caso da proteção 

de refugiados e apátridas, previstas no artigo 8 dos APD, e a proteção diplomática de 

tripulação de embarcações, sob a égide do artigo 18 dos APD. Tais inserções e 

reconhecimentos no campo da proteção diplomática reforça o caráter protetivo do 

instituto: determinados indivíduos podem ser protegidos por Estados 

internacionalmente independentemente do vínculo de nacionalidade. 

Um dos problemas recentes relativo ao instituto da proteção diplomática 

refere-se ao caso de apátridas e refugiados, indivíduos que estariam desprovidos da 

proteção internacional conferida pela proteção diplomática em virtude da ausência de 

nacionalidade e da impossibilidade concreta de sua realização, respectivamente. Foi 

interessantemente notado, sob este aspecto, que as maiores objeções em relação à 

proteção diplomática ocorreram pelos membros da comissão em vez de por parte dos 

Estados em seus comentários ao projeto da CDI21. Trata-se claramente de um artigo de 

desenvolvimento progressivo em vez de artigo de codificação do direito internacional, 

contudo, como foi bem observado por Pellet, tal dispositivo “constitui sem sombra de 

uma inovação dos projetos, que deve ser aprovada”22. O artigo 8 dos APD dispõe que: 

1. Um Estado pode exercer proteção diplomática a respeito de um apátrida que, na 

data da lesão e na data da apresentação oficial da reclamação, estiver legalmente e 

habitualmente residindo naquele Estado.  

2. Um Estado pode exercer proteção diplomática a respeito de uma pessoa que é 

reconhecida como um refugiado por aquele Estado, de acordo com standards 

internacionalmente aceitos, quando aquela pessoa, na data da lesão e na data da 

apresentação oficial da reclamação, estiver legalmente e habitualmente residindo 

naquele Estado.  

                                                        
20 Ver, nesse sentido BENLOLO CARABOT, Myriam; UBÉDA-SAILLARD, Muriel. Functional Protection. In CRAWFORD, 

James; PELLET, Alain; OLLESON, Simon. The Law of International Responsibility. Oxford: OUP, 2010, pp.1073-
1084. 

21 PELLET, 2007, p. 1378. 

22 PELLET, 2007, P. 1378. 
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3. O parágrafo 2 não se aplica em relação a uma lesão causada por um ato ilícito 

internacional do Estado da nacionalidade do refugiado.23 

Tal disposição possui diversos elementos dignos de nota. A primeira delas é a 

sutil diferenciação entre os apátridas e refugiados. Ambas as definições são 

necessariamente dadas por documentos e convenções internacionais exteriores ao 

projeto de artigos, que não se preocupa em definir quem são apátridas e refugiados. 

Contudo, enquanto a definição de apátrida é dada por sua convenção e, segundo o 

comentário, já equivale ao direito costumeiro, o texto do inciso 2 do artigo 8 

estabelece que a concessão de refúgio por um Estado não é critério suficiente. É 

também necessário que essa concessão tenha ocorrido “de acordo com standards 

internacionalmente aceitos”. 

Em outras palavras, o Artigo 8 estabelece que o vínculo de refúgio, somado ao 

vínculo da residência habitual, deve ocorrer de acordo com as normas de direito 

internacional, e não somente de acordo com a discricionariedade do Estado. Tal 

situação viria a excluir situações de refúgio ainda não plenamente reconhecidas dentro 

do ordenamento internacional.  

Em relação ao segundo critério exigido pelo Artigo 8 tanto em relação a 

apátridas quanto a refugiados, como observam os comentários, a residência habitual 

no contexto dos artigos deve ser entendida como a residência contínua. É bem 

verdade que este é um standard alto a ser observado. Os comentários deixam claro 

que, em se tratando de uma disposição de lege ferenda, tal limiar é justificável. Pode-

se obviamente questionar se este standard seria o mais adequado na proteção de 

situações extremamente sensíveis. A ratio por detrás do dispositivo é que apenas após 

o estabelecimento de um determinado vínculo de proximidade (a situação legal ou a 

moradia contínua) e, por consequência, após o decorrer de um determinado tempo, 

estaria o Estado em posição de exercer a proteção. Contudo, parece que a proteção só 

                                                        
23 Do original: “1. A State may exercise diplomatic protection in respect of a stateless person who, at the date of 

injury and at the date of the official presentation of the claim, is lawfully and habitually resident in that State. 2. A 
State may exercise diplomatic protection in respect of a person who is recognized as a refugee by that State, in 
accordance with internationally accepted standards, when that person, at the date of injury and at the date of 
the official presentation of the claim, is lawfully and habitually resident in that State. 3. Paragraph 2 does not 
apply in respect of an injury caused by an internationally wrongful act of the State of nationality of the refugee.” 
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poderá ocorrer verdadeiramente após a pacificação de uma determinada situação que 

nem sempre ocorre desprovida de percalços. Se é necessário que o indivíduo esteja 

residindo no Estado tanto no momento do ilícito quanto no momento de apresentação 

da reclamação, tais critérios tornam extremamente reduzidas as possibilidades de 

proteção. 

Em verdade, em virtude de seu alto standard para efetivação, o artigo 8 parece 

ser um dispositivo interessante que visa a possibilidade de proteção futura no caso do 

estabelecimento de vínculos com o Estado, mas dificilmente poderá ser entendido 

como dispositivo que permite uma proteção emergencial ou imediata. 

Em relação ao artigo 8, incisivo 3, que impede a proteção diplomática por 

Estados contra os Estados de origem/nacionalidade dos refugiados, os comentários 

esclarecem que “permitir a proteção diplomática em casos como esse abririam as 

comportas para litígios internacionais”24 o que, em última análise, poderia não ser 

benéfico às políticas de acolhimentos de refugiados. 

Apesar de constituir importante elemento de inovação no caso em que a 

nacionalidade não é um elemento presente nos casos de proteção diplomática, o 

artigo 8 ainda não encontrou oportunidade de ser verdadeiramente aplicado de 

maneira significativa no contencioso internacional. Será interessante verificar se, na 

eventual situação de adoção de convenção em matéria, os Estados incorporarão tal 

dispositivo ao texto final do tratado e se limiares para sua configuração continuarão a 

permanecer os que estabelecidos pela CDI. 

Outro exemplo recente de situações em que o requisito do vínculo de 

nacionalidade tende a ser flexibilizado diz respeito a controvérsias envolvendo navios. 

Nesse sentir, a construção do artigo 18 dos APD é elucidativa na medida em que 

estabelece que direitos não são afetados em vez da prescrição de quem possui o 

direito: 

O direito de um Estado de nacionalidade dos membros de uma tripulação de um navio 

de exercer proteção diplomática não é afetado pelo direito do Estado de nacionalidade 

                                                        
24 CDI, Comentários aos APD, p. 51. 
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do navio de buscar reparação no lugar de tal tripulação, independentemente de sua 

nacionalidade, quando estes tiverem sido lesionados em conexão com uma lesão à 

embarcação resultante de um ato ilícito internacional25. 

Decisão recente do Tribunal Internacional do Direito do Mar confirmou tal 

construção. Na ordem de objeções preliminares de 4 de novembro de 2016 relativa ao 

caso M/V "Norstar" Case (Panama v. Italy), a questão foi solevada. Uma das objeções 

da Itália era que de o M/V Norstar não era nem possuído, arrendado, alugado por uma 

pessoa física ou jurídica de nacionalidade Panamenha, nem os acusados por 

autoridades italianas panamenhos. Segundo a Itália, vez que se tratava de um caso de 

proteção diplomática, o requisito de nacionalidade das reclamações deveria ser 

observado. O Tribunal do Mar rejeitou tal objeção baseando-se em sua anterior 

jurisprudência, que estabelece que 

de acordo com o direito internacional, o exercício da proteção diplomática por m 

Estado em relação a seu nacional deve ser distinguido de reclamações feitas por um 

Estado de bandeira por dano relativo a pessoas naturais e jurídicas envolvidas na 

operação de um navio que não são nacionais daquele Estado26. 

Em relação ao caso M/V Norstar, o entendimento do Tribunal foi em idêntica 

direção quando observou que 

O Tribunal entende que o M/V “Norstar”, navegando sob a bandeira do Panamá, deve 

ser considerado como uma unidade e, portanto, o M/V “Norstar”, sua tripulação e 

carregamento a bordo assim como seus donos e todas as pessoas envolvidas ou 

interessadas em suas operações devem ser tratadas como uma entidade conectada ao 

Estado de bandeira, independentemente de suas nacionalidades.27 

O caso recente demonstra a importância do instituto no direito internacional. 

Demonstra, inclusive, que existem ainda tentativas de desqualificação da “espécie” de 

proteção diplomática oferecida no caso de embarcações. Os três exemplos analisados 

                                                        
25 Do original: “The right of the State of nationality of the members of the crew of a ship to exercise diplomatic 

protection is not affected by the right of the State of nationality of a ship to seek redress on behalf of such crew 
members, irrespective of their nationality, when they have been injured in connection with an injury to the vessel 
resulting from an internationally wrongful act.” 

26 ITLOS, M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau), Judgment, ITLOS Reports 2014, p. 4, at p. 48, para. 128). 

27 ITLOS, M/V "Norstar" Case (Panama v. Italy), Preliminary Objections Judgmenet, 4 de novembro de 2016, para. 
231. Do original: The Tribunal finds that the M/V “Norstar”, flying the flag of Panama, is to be considered a unit 
and therefore the M/V “Norstar”, its crew and cargo on board as well as its owner and every person involved or 
interested in its operations are to be treated as an entity linked to the flag State, irrespective of their 
nationalities.   
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nesta seção demonstram de maneira interessante de que maneira o requisito da 

cidadania pode flexibilizar-se ao defrontar-se com específicas circunstâncias. Seriam 

eles os indicativos que a regra absoluta caminha para uma absoluta relativização? 

 

5 PARA ONDE VAI A PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA? ALGUMAS OBSERVAÇÕES FINAIS 

Entre as ficções jurídicas que compõem ordenamento internacional, o regime 

da proteção diplomática talvez seja aquele que, historicamente, mais serviu a uma 

lógica de imperialismo28. Poder-se-ia pensar que, ao se reafirmar o direito do Estado, 

restringe-se os direitos dos indivíduos no plano internacional. A análise supra realizada 

demonstra que, apesar de certas barreiras inerentes ao sistema, uma primeira 

tentativa de ataque à discricionariedade total do Estado foi realizada pela Comissão de 

Direito Internacional. Caso o projeto de artigo tome a forma de uma convenção 

convocada por Estados, talvez seja tal sugestão um dos primeiros dispositivos a ser 

eliminado. 

Embora o tópico não pudesse ter sido explorado neste trabalho, a proteção 

pela nacionalidade possui alguns instigantes pontos em aberto, sobretudo no que se 

refere a proteção internacional de direitos individuais, quando tal proteção envolve 

direitos humanos e, consequentemente, a categoria de obrigações erga omnes. Cortes 

resolvendo controvérsias interestestarais ainda possuem um papel a desempenhar 

nesse contexto. 

Um último questionamento que a análise pode levar é sobre o elemento de 

nacionalidade enquanto requisito da proteção diplomática. Estará este requisito 

fadado à obsolescência ou subsistirá ele como perene recordação de que o direito 

internacional é composto de entidades nacionais? A flexibilização da regra pode 

indicar situações diversas. Assim como o vínculo de efetividade deu lugar a uma lógica 

de preponderância, poder-se-ia questionar se os constantes fluxos migratórios e as 

diferentes conexões criadas pelo processo de globalização não permitiriam que 

Estados pudessem exercer um direito de proteção não apenas com base no vínculo de 

                                                        
28 Ver PELLET, 2007, pp. 1362 e ss. 
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nacionalidade, mas igualmente em relação a critérios mais flexíveis – maiores 

superfícies de contato entre indivíduos e Estados. Uma análise da lex lata não permite, 

no momento, uma resposta positiva. 


