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RESUMO 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a condição do refugiado e sua relação com os institutos direitos 
humanos e a soberania nacional, haja vista a linha tênue existente nesta correspondência, que, por diversas 
vezes, deparam-se em enfrentamento. Para tanto, avaliou-se a técnica da ponderação, a qual se aplica 
quando há situações limítrofes, por intermédio dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de 
casos concretos. Destarte, verificou-se que o princípio da soberania nacional é, em muitos casos, flexibilizado 
para que haja proveito dos direitos humanos, mas, em outros cenários, mostrou-se como elemento essencial 
à predominância da Constituição Federal. As conclusões obtidas possibilitaram melhor compreensão acerca 
da relação existente entre soberania nacional e a dignidade humana no que tange os direitos humanos dos 
refugiados no Brasil, a fim de que se tenha uma coexistência harmônica entre esses princípios fundamentais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Direito ao refúgio; soberania estatal; proteção aos direitos humanos.  
 

1 INTRODUÇÃO  
 
O tema refugiados vem recebendo significativo destaque em virtude dos graves 

problemas humanos envolto de questões políticas, econômicas, sociais e religiosas de 
determinados países, os quais têm acarretado, por conseguinte, em um grande 
deslocamento destes indivíduos para outros países, tornando-se uma questão em escala 
internacional.  

Nesse sentido, o Brasil, através da criação da Lei nº 9.474/1997, se destaca com um 
texto inovador no âmbito de proteção dos refugiados, a qual estabelece como tal aquela 
pessoa que  

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não 
tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas 
no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, 
é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

Os dados apresentados pelo CONARE, órgão do Ministério da Justiça responsável 
pelo controle dos refugiados situados no país, apontam que em 2017 houveram mais de 
dez mil reconhecimentos da condição de refugiado, sendo, em sua maioria, haitianos, 
venezuelanos e sírios.  

Além do mais, no âmbito internacional, há um complexo de normas que visam 
salvaguardar os direitos dos refugiados, fundamentando-se, principalmente, na proteção 
enquanto ser humano, tendo em vista que independente de nacionalidade, o indivíduo é 
portador de direitos (DIAS, 2005).  
 Contudo, é possível identificar que ao adentrar o país acolhedor, na maioria dos 
casos, nem todos os direitos previstos são garantidos. A liberdade de ir e vir, direitos sociais, 
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liberdade de pensamento, expressão e crença, direito à igualdade, à propriedade são, por 
vezes, violados. 
 No Brasil, segundo ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados –, os refugiados encontram diversas dificuldades, dentre elas destacam-se: a 
falta de moradia, os preços altos dos aluguéis, burocracias para os respectivos contratos, 
dificuldade de encontrar emprego, os baixos salários, a discriminação social e demora no 
processo de legalização junto à Polícia Federal.  

De outro lado, dado a crise migratória, é necessário analisar o impacto deste 
volumoso fluxo, bem como eventual  afronta ao princípio da soberania nacional, fundamento 
da ordem nacional e sua possível mitigação, em face das limitações pela obrigação que o 
Estado tem de garantir aos indivíduos que estão sob sua jurisdição o gozo de um rol de 
direitos consagrados em tratados, restringindo-se, então, pelo dever estatal de aceitar a 
fiscalização dos órgãos internacionais com relação à conformidade de sua atuação 
(PORTELA, 2014).   

 Diante deste cenário de conflito, pretende-se verificar a dignidade humana, 
conforme destaca Sarlet (2001), valor fundante do Estado e qualidade inerente ao indivíduo, 
na condição do refugiado, o qual está submetido aos direitos e garantias da legislação 
brasileira.  

Espera-se, portanto, responder aos objetivos específicos que tratam da existência 
harmônica, por meio da técnica da ponderação, fundada nos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, da dignidade humana no que tange ao refugiado e a soberania estatal.  
 

2 HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS  
 
Os direitos humanos surgem no período pós Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de apresentar respostas para as atrocidades anteriormente cometidas. Assim, 
diante dos horrores praticados, se fez necessário estabelecer um mínimo protetivo para a 
sociedade, conforme dispõe Piovesan (2003, p. 30) 

 
Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da destruição e no qual as 
pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo da Segunda 
Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos direitos 
humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional. 
 

O conflito global perdurou do ano 1939 a 1945 e, de acordo com estimativas, mais 
de 60 milhões de pessoas foram mortas, fato este que gerou a necessidade de instituir uma 
proteção no âmbito internacional, por meio de tratados e pactos internacionais, com fulcro 
de evitar os repetidos abusos cometidos aos direitos fundamentais (SOARES, 1997).  

Nesse segmento, alguns documentos e fundações foram de fundamental 
importância para que os direitos humanos fossem assentados na ordem jurídica 
internacional. A fundação das Nações Unidas destaca-se como um importante órgão 
relacionado ao tema e, de acordo Rezek (1996), até a sua fundação, que ocorreu no ano 
de 1945, não era garantido dizer que existia preocupação consciente e organizada sobre o 
tema dos direitos humanos no direito internacional público.  

A criação da ONU se deu por resultado de algumas Conferências de Paz, realizadas 
no final da Segunda Guerra Mundial. A Carta de São Francisco - que elaborou sua criação 
- foi inicialmente assinada por 50 países e, expressou o dever de promoção dos direitos 
humanos pelos Estados signatários. Segundo Husek (1995), sua criação se deu no anseio 
de um governo mundial que mantivesse a paz entre os Estados e, com a participação da 
comunidade internacional, estimulasse o respeito aos direitos humanos e buscasse cessar 
as agressões. 

Após este marco, outro importante símbolo no tema Direitos Humanos, surge no ano 
de 1948, denominada Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual específica quais 
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seriam os chamados direitos humanos, previstos de maneira geral na Carta de São 
Francisco, bem como o dever proteção universal, declarando em seu preâmbulo  

 
(...) como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 
o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover 
o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
 

No que tange esse marco sobre os direitos humanos, Comparato (2013, p. 240) 
destaca a importância da Declaração de 1948 

 
Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um 
processo ético que, iniciado com a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial 
de todo o ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de todos os 
valores, independentemente das diferenças de raça, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição, como se diz em seu artigo II. E esse reconhecimento 
universal da igualdade humana só foi possível quando, ao término da mais 
desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que a ideia de 
superioridade de uma raça, de uma classe social, de uma cultura ou religião, sobre 
todas as demais, põe em risco a própria sobrevivência da humanidade.  
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos constrói, pela primeira vez na história, 
uma ideia de igualdade humana independente de raça, classe social, religião ou qualquer 
outro aspecto que possa individualizar, tratando-se de um reconhecimento universal, 
consoante descrito em seu artigo 1º “ todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas com às 
outras com espírito de fraternidade”. 

Nos anos posteriores, o processo histórico de evolução dos direitos humanos 
estendeu-se, sendo possível destacar outros significativos acordos internacionais, dentre 
eles a Convenção Europeia de Direitos Humanos, no ano de 1950, o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos, em 1966, bem como a Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos de 1969.  
 

2.1 CONCEITO 
 

O direito internacional dos direitos humanos consiste em um conjunto de normas 
internacionais que estipulam direitos essenciais do ser humano e beneficiam garantias 
internacionais institucionalizadas (CARVALHO, 2013). 

Nesse seguimento, a expressão direitos humanos trata de salvaguardar os direitos 
da pessoa humana no que se refere à existência digna no âmbito universal, de acordo com 
Mazzuoli (2014, p. 22). 

 
Os direitos humanos são, portanto, direitos protegidos pela ordem internacional 
(especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais) contra 
violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas a 
sua jurisdição. São direitos que estabelecem um nível protetivo mínimo que todos 
os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. 

 
Essa proteção mínima possui como sustentáculo a dignidade da pessoa humana, 

consagrada no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, estabelecida não apenas como um 
fundamento, mas também como um valor supremo no ordenamento jurídico pátrio. Assim, 
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os dois conceitos estão adstritos, uma vez que, a dignidade fundamenta-a, conforme dispõe 
BARROSO (2014, p. 75). 

 
A dignidade humana e os direitos humanos (ou fundamentais) são intimamente 
relacionados, como as duas faces de uma mesma moeda ou, para usar uma 
imagem comum, as duas faces de Jano. Uma, voltada para a filosofia, expressa os 
valores morais que singularizam todas as pessoas, tornando-as merecedoras de 
igual respeito e consideração; a outra é voltada para o Direito, contemplando os 
direitos fundamentais. Esses últimos representam a contemplando os direitos 
fundamentais.  
 

De outra banda, os direitos humanos funcionam, ainda, em outra concepção, como 
bandeira que demonstra a luta de pessoas e grupos que se sentem marginalizados, 
podendo ser os exemplos propagados, vistos que todos veem a importância que os direitos 
humanos possuem seja no seu caráter social, político ou jurídico (LUÑO, 2010). 

À vista disto, de acordo com Albuquerque e Pertille (2017), uma vez reconhecido e 
positivado os direitos humanos, encaminhou-se para que houvesse a internacionalização 
de seus efeitos, ou seja, a proteção da dignidade, surgindo, portanto, o direito internacional 
dos direitos humanos, sendo o direito internacional dos refugiados um ramo daquele, com 
objetivo de garantir proteção aos perseguidos.  
 

2.2  Previsão Normativa na Esfera Nacional  
 

Na ordem jurídica interna, somente com o início da democratização do país é que o 
Estado começou a ratificar tratados que versassem sobre direitos humanos. Nesse sentido, 
preleciona Piovesan (2003, p. 41). 

 
O marco inicial do processo de incorporação de tratados internacionais de direitos 
humanos pelo Direito brasileiro foi a ratificação, em 1989, da Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. A partir desta 
ratificação, inúmeros outros importantes instrumentos internacionais de proteção de 
direitos humanos foram também incorporados pelo Direito Brasileiro, sob a égide da 
Constituição Federal de 1988. 
 

As inovações trazidas pela Constituição de 1988 foram fundamentais para a proteção 
dos direitos humanos, Dimoulis (2014) destaca que o artigo 5º da Constituição Federal 
garante a todos que estão submetidos à aplicação da lei brasileira o direito de que esta seja 
aplicada sem qualquer discriminação, por exemplo, de nacionalidade.  

Com objetivo de buscar a definição deste conceito amplo e complexo, afirma Ferrajoli 
(2009) que os direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que, de maneira 
universal, todos os seres humanos com a capacidade de agir, isto é, expectativa de 
benefícios, ou, ainda, negativa, ou seja, de não sofrer lesões, estando ligada a um sujeito 
por uma norma legal, possuem. 

Na mesma senda, os direitos fundamentais se referem a proteção interna dos direitos 
dos cidadãos relacionados aos aspectos constitucionais de proteção. Assim, são direitos 
garantidos limitados no tempo e no espaço diante de uma ordem jurídica concreta e vigente 
(MAZZUOLI, 2014).  

Esses direitos têm como objetivo limitar a atuação do Estado, concedendo ao 
indivíduo uma posição jurídica de direito subjetivo, assim, nas palavras de Dimoulis (2014, 
p. 49). 

 
A principal finalidade dos direitos fundamentais é conferir aos indivíduos uma 
posição jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza material, mas às 
vezes de natureza processual e, consequentemente, limitar a liberdade de atuação 
dos órgãos do Estado. 
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Das linhas acima, vê-se que os direitos humanos é resultado de um processo 
histórico, no qual está em constante transformação e ampliação, o que, por certo, impede 
uma definição única. 

 

3 REFUGIADOS 
 

A palavra é originada do latim refugĭum e significa lugar para onde se foge para 
escapar a um perigo. Assim, a necessidade de ser buscar ajuda em outros países 
influenciou a criação deste instituto, conforme dispõe Koeke (2013, p. 4). 

 
[...] a criação do instituto do refúgio, que tem como finalidade proporcionar ao 
indivíduo condições de garantir a sobrevivência, seja esta de sua própria vida ou de 
seus familiares, bem como de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos 
refugiados ao chegarem a outro Estado, como os problemas de comunicação por 
conta do idioma, o choque cultural e a adaptação aos costumes locais, o óbice 
quanto à regularização dos documentos pessoais e da situação deste no território 
nacional, o entrave para a obtenção de um emprego, de tratamento médico na rede 
pública de saúde, de vaga para ingresso em escolas e universidades, entre outros.  

 
Nesse sentido, a Convenção de 1951 foi um instrumento internacional criado com 

objetivo de indicar padrões mínimos para o tratamento dos refugiados, destaca-se o artigo 
1°, onde se tem a definição do termo  

 
Para os fins da presente Convenção, o termo refugiado aplicar-se-á a qualquer 
pessoa: (2) Que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de l de 
Janeiro de 1951, e receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, 
religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, 
se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude 
daquele receio, não queira pedir a protecção daquele país; ou que, se não tiver 
nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual após 
aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não queira 
voltar. 

 
A Convenção consagrou, inclusive, um princípio geral de proteção aos refugiados e 

aos direitos humanos, denominado princípio do non-refoulement (não devolução), o qual, 
consoante destaca Neto (2016), impede, mesmo nos casos de entrada irregular no país, 
que o indivíduo solicitante do refúgio seja deportado para o país em que teve sua 
integridade ameaçada. 

No mesmo período foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas, agência da 
ONU, para promover auxílio aos refugiados em todo o mundo.  

Posteriormente, o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, ampliou o conceito 
anteriormente estabelecido, a fim de incluir aqueles que se tornaram refugiados após o ano 
de 1951, abrangendo na definição da Convenção todos, independentemente do período.  

Na América Latina, no ano de 1984, foi criada a Declaração de Cartagena, uma 
importante referência no tema refúgio, isto porque acrescentou ao conceito refugiado 
aquele que tem os direitos humanos violados, de forma grave ou, ainda, generalizada, 
consagrando em seu texto  

Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua 
utilização na região é o que, além de conter os elementos da Convenção de 1951 e 
do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas que tenham 
fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido 
ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 
internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que 
tenham perturbado gravemente a ordem pública. 
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A Declaração de Cartagena é significativa, vez que traz elementos que identificam a 
correlação entre setores do direito humanitário, dos direitos humanos e do direito dos 
refugiados, com relação à norma, bem como seu procedimento, buscando a proteção 
internacional da pessoa humana, com arrimo em uma visão integral e convergente (LEÃO, 
2005). 

No Brasil, a Convenção sobre o Estatuto do Refugiado foi implementada por meio 
da Lei nº 9.474, em 22 de julho de 1997, a qual definiu mecanismos para implementação 
do referido estatuto, dentre outras providências.  

A Lei nº 9.474 é um importante marco para proteção dos refugiados, sendo 
considerada uma das mais evoluídas em âmbito mundial, consoante aborda Guerra (2017, 
p. 311) 

 
No plano doméstico, a matéria está devidamente regrada na Lei n. 9.474, de 22 de 
julho de 1997, que criou o Comitê Nacional para os Refugiados – Conare, órgão 
colegiado vinculado ao Ministério da Justiça que reúne segmentos representativos 
da área governamental, da sociedade civil e das Nações Unidas. 
 

Nos termos da Lei, será reconhecido como refugiado aquele  
 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência 
habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 
descritas no inciso anterior; 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar 
seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 

Ademais, em seu artigo 11 e 12 fica instituído o Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE) enquanto órgão de deliberação coletiva ligada ao Ministério da Justiça, e 
concedido a este órgão a competência para analisar, decidir, determinar a perda, orientar 
e coordenar as ações necessárias aos refugiados, bem como aprovar instruções 
normativas. 

Vale destacar que os dados sobre o refúgio têm demonstrado um aumento no ano 
de 2018, segundo informações da Agência da ONU para refugiados, houve um crescimento 
de 2,3 milhões de pessoas, totalizando 70,8 milhões de pessoas fora dos seus locais de 
origem.  

No Brasil, de acordo com relatório “Refúgio em Números”, nos últimos 7 anos foram 
recebidas mais de 126.102 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. As 
principais nacionalidades solicitantes de refúgio são venezuelanos, haitianos e 
senegaleses. Em 2017 foram reconhecidos 10.145 refugiados. 

O indivíduo torna-se refugiado por ter sofrido ou estar na iminência de sofrer violação 
aos seus direitos fundamentais, isto é, todos os refugiados têm em sua história situação de 
repressão, abusos, temor e medo, em razão de um Estado que viola direitos humanos 
(PIOVESAN, 2016). 

 
3.1 DIGNIDADE HUMANA 

 

A dignidade é uma característica inerente ao ser humano, consagrada pela 
Constituição Federal em seu artigo 1°, inciso III, como um dos fundamentos que constituem 
o Estado Democrático de Direito, considerada o valor fundante do Estado brasileiro e 
direcionador do agir de cada indivíduo, além do mais, norteia a atuação de todos os poderes 
do Estado (FACHIN, 2013).  

  Nesse sentido, conceituando a dignidade humana, destaca Sarlet (2001, p. 60) 
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É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor de 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e da sua vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 
Adiante disso, Habermas (2012, p. 37) expõe  
 

A dignidade humana é um sismógrafo que indica o que é constitutivo de uma ordem 
jurídica democrática - isto é, precisamente os direitos que os cidadãos de uma 
comunidade política têm de se conceder a si mesmos, para que possam respeitar-
se reciprocamente enquanto membros de uma associação voluntária de pessoas 
livres e iguais. Só a garantia destes direitos humanos confere o estatuto de cidadãos 
que, enquanto sujeitos de direitos iguais, têm direito a ser respeitados na sua 
dignidade humana. 
 

Para tanto, a dignidade humana, enquanto atributo da pessoa humana que concerne 
à sua individualidade, é fundamento jurídico de diversas normas, e dá ao Estado 
legitimidade, por intermédio da limitação de seus poderes em face do indivíduo (LOBO, 
2008).  

O princípio da dignidade humana, conforme Siqueira (2013), leva ao respeito pleno 
à identidade de todo o ser humano e, da mesma forma, o comprometimento integral à todos, 
haja vista que todas as pessoas são dignas e a particularidade impreterível e fundamental 
é inerente à sua condição, estando, portanto, além de qualquer questão.  

No que se refere à dignidade humana do refugiado, Canotilho e Moreira (2007, p. 
199) lecionam 

A dignidade da pessoa humana legitima a imposição de deveres de proteção 
especiais. A República baseada na dignidade da pessoa humana assume como 
deveres públicos a proteção de pessoas em situações especiais propícias a graves 
atentados a essa dignidade (refugiados, detidos, deportados, deslocados, mentores 
de minorias étnicas).  
 

Desta forma, vê-se que os refugiados devem ter, não somente previsto, mas, 
principalmente, efetivados seus direitos no país que os acolhe, devendo este empreender 
esforços para que suas garantias não sejam violadas, haja vista a situação de 
vulnerabilidade em que a maioria se encontra.  

 

4 SOBERANIA NACIONAL  
 

Há duas teorias que circundam a definição do conceito de soberania nacional, 
denominadas de monista e dualista. A primeira teoria, defende a ideia de que o direito é 
uno. Por sua vez, a segunda teoria, diz que o direito internacional e o interno são 
independentes e não se confundem. Assim, o direito internacional trata de relações entre 
Estados, enquanto o direito interno se refere as regras que visam à regulamentação das 
relações entre os indivíduos (SILVA e ACCIOLY, 2002). 

Na busca acerca da definição de soberania, estabelece Resek (1996) que é um 
atributo fundamental do Estado, o qual faz titular de competências, as quais não são 
ilimitadas, haja vista existir uma ordem jurídica internacional. Por outro lado, não há 
nenhuma outra entidade que possui competências superiores.  

Ao longo da história, a concepção de soberania foi vista de diversas formas, quanto 
à concepção clássica preleciona Husek (1995, p. 92) 

 
Na sua concepção clássica, a soberania tem os atributos da unidade, 
indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Pela unidade, há que se 
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entendê-la como uma só – dentro de determinada ordem não haveria mais de uma 
soberania. A segunda característica significa que ela não divisível, podendo, no 
entanto, haver delegação de poderes. Na terceira expressa-se sua 
intransferibilidade. Sua renúncia não é possível. Finalmente, pela última 
característica, a soberania é eterna.  
 

Sabe-se que a ideia de soberania acima exposta foi de grande serventia para a 
afirmação do Estado. Em contrapartida, criou-se um obstáculo, o qual necessitava de 
colaboração da sociedade nas decisões, a fim de consolidar a integração, consoante 
destaca Soares (1997, p. 15) 

 
A noção de soberania, acentuadamente histórica, que serviu para consolidar a 
noção de Estado, constitui-se, entretanto, obstáculo a ser transposto, exigindo como 
conditio sine qua non a participação da sociedade civil nas decisões, visando 
concretizar o processo de integração perpetrado pelas organizações internacionais. 

 

Ademais, esse ideal de soberania, já ultrapassado, levava à negação do Direito 
Internacional, vez que não se reconhecia uma ordem que estivesse acima, ou, ainda, que 
pudesse de alguma maneira se sobrepor. A soberania não é mais entendida no seu sentido 
absoluto, ao contrário, é vista como dependente da ordem jurídica internacional. (MELLO, 
1994).  

Nesse sentido, verifica-se a necessidade dos Estados abdicarem da convicção 
absolutista de soberania, assim, terão melhores possibilidades de sobrevivência na 
sociedade internacional, a qual carece de cooperação e solidariedade (HUSEK, 1995).   

Ademais, com a crescente internacionalização dos direitos humanos, a definição de 
soberania necessitou ser alterada ou, ainda, flexibilizada, conforme dispõe Husek (1995, p. 
94) 

 Contudo, é certo que, com o Direito Internacional, o Estado viu-se obrigado a certas 
adaptações, posto que nem sempre pode dar, em todos os assuntos, a última 
palavra, premido que está por necessidades políticas, econômicas e sociais, 
compensadas pela ordem internacional, independentemente de ser um Estado de 
pequeno território ou de imensa massa de terra.  
 

À corroborar, buscando harmonizar a relação existente entre a soberania nacional e 
o direito internacional declaram Albuquerque e Pertille (2017) que a internacionalização dos 
direitos humanos tem, por consequência, retrabalhado o instituto da soberania, tendo em 
vista que o nível de comunitarismo internacional se ampliou. Esclarece, inclusive, que a 
soberania permanece como poder de autonomia do Estado, mas sofre limitações em 
decorrência das normas internacionais de direitos humanos.  

Afim de exemplificar, destaca-se recente decisão proferida pela Ministra Rosa 
Weber, proposta pelo Estado de Roraima pleiteando o fechamento da fronteira Brasil – 
Venezuela em face da União. A ministra ressaltou que cabe o Estado, no exercício de sua 
soberania e de maneira voluntária, aderir aos sistemas internacionais de proteção aos 
refugiados, por meio de tratados multilaterais. Desta forma, assumindo determinadas 
obrigações acaba por limitar a própria soberania. Entretanto, em obediência ao 
cumprimento dos instrumentos internacionais de proteção dos refugiados, os Estados 
permanecem livres, para decidir acerca de manter suas fronteiras abertas ou fechadas.  
 

5 PONDERAÇÃO 
 

A concepção de proporcionalidade está arraigada no pensamento jurídico-
constitucional contemporâneo. Foi criada na década de 1950 com base na jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal alemão e, seguidamente foi exportada para várias partes 
do mundo (DIMOULIS e MARTINS, 2014).  
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Nesse contexto, a Carta Magna de 1988 consagrou em seu texto uma série direitos 
fundamentais que estão na mesma hierarquia e, por certo, de fronte de diversas 
circunstâncias, a aplicação dos direitos fundamentais podem resultar em colisão ou conflito 
entre eles, devendo o intérprete da norma jurídica, analisar qual direito deverá se sobrepor 
no caso concreto (CARDOSO, 2016).  

Para Barroso (2017), a ponderação é, em síntese, um significante instrumento, uma 
técnica de decisão jurídica, aplicável em situações complexas, as quais a subsunção não 
foi capaz de resolvê-las, para a proteção dos direitos fundamentais.   

À acrescentar, Cristóvam (2010, p. 204) dispõe  
 

Em uma visão onde existe uma contraposição entre valores e princípios, a decisão 
razoável deve ser alcançada a partir do sopesamento dos princípios contrapostos, 
visando uma situação de equilíbrio. Este equilíbrio raramente – ou nunca – será o 
meio, porquanto os princípios podem ostentar pesos distintos, o que exige o 
deslocamento do ponto de equilíbrio para um dos extremos da ponderação bipolar. 
 

Para além, Alexy (2014) esclarece que havendo colisão entre princípios, um deles 
terá precedência em face do outro sobre determinadas condições, sendo os princípios 
dotados de pesos diferentes, portanto, o princípio com mais peso prevalecerá.  

Desse modo, Barros (2003) estabelece que caberá ao legislador a tarefa de analisar 
os direitos trazidos à baila, com objetivo de impedir que um seja sacrificado por completo 
em detrimento do outro. Assim, diante da exigência de uma ponderação diante de 
interesses em conflitos é necessário observar o princípio da proporcionalidade como 
parâmetro técnico.  

Além disso, acrescenta Barroso (2017, p. 396) 
 

O princípio da proporcionalidade é utilizado, também, com frequência, como 
instrumento de ponderação entre valores constitucionais contrapostos, aí incluídas 
as colisões de direitos fundamentais e as colisões entre estes interesses coletivos. 
 

Vale destacar que, de acordo com Barros (2003), quando verificado um ou mais 
direitos fundamentais no caso real, é necessário passar por uma ponderação em razão do 
bem ou valor que se busca proteger. Essa relativização da aplicação da norma de direito 
fundamental traz diversas opções jurídicas de realização dos direitos fundamentais.  

   

6 CONCLUSÃO 
 

O estado brasileiro tem o compromisso de receber e auxiliar aqueles que buscam 
refúgio no território nacional, cabendo, por certo, oferecer o necessário para seu 
estabelecimento, bem como demais necessidades que se apresentarem.  

Aos refugiados, deve ser garantido os direitos que os cidadãos nacionais possuem, 
com fundamento na dignidade da pessoa humana, visto que são detentores de direitos na 
sua individualidade, independente da nacionalidade. Ainda, para a manutenção da ordem 
jurídica interna cabe aos refugiados obedecer aos deveres impostos pelo Estado à 
sociedade como um todo.   

A soberania nacional é um importante instrumento na proteção do Estado 
Democrático de Direito, contudo, com objetivo de salvaguardar a vida humana, esta poderá 
ser relativizada no caso concreto, com a utilização da técnica da ponderação, por meio dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando em uma existência harmônica 
dos institutos anteriormente analisados.  
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