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“Já percorri esse longo caminho da 
liberdade. Procurei não vacilar e dei 

muitos passos em falso no percurso. No 
entanto, descobri que depois de subir um 

monte bem alto a gente apenas verifica 
que há outros montes a escalar. Tirei um 
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olhadela no panorama glorioso que me 

cerca, para olhar para trás e ver que 
distância percorri. Porém só posso 

descansar por um instante, pois com a 
liberdade vêm as responsabilidades eu 

não ouso demorar-me; minha longa 
caminhada ainda não terminou.” 

 
Nelson Mandela 

(1995, p.508) 
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RESUMO 
 

 

A presente dissertação objetiva investigar a (r)evolução do conceito de soberania 
estatal em face da supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana nas 
relações internacionais. Enfoca em que medida a soberania dos Estados Nacionais 
vem sendo relativizada ante o caráter prioritário atualmente conferido ao princípio da 
dignidade da pessoa humana nas relações internacionais. A mundialização da 
justiça exige uma reestruturação da sociedade internacional que, na luta pela 
preservação dos direitos humanos, põe em cheque a manutenção da rigidez do 
Direito que os Estados possuem de se autodeterminar e de não sofrer intervenção 
de outros Estados ou organizações internacionais. O atual cenário internacional, 
com prioridade na defesa dos direitos humanos, não mais admite violações ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, assistidas passivamente pela sociedade 
internacional. A origem e a (r)evolução histórica do conceito de soberania, assim 
como o fortalecimento do princípio da dignidade humana instigam a presente 
pesquisa, a qual, a fim de consolidar a sua conclusão, apresenta  casos concretos 
nos cenários nacional e regional que demonstram a (r)evolução estudada. Assim, 
diante deste cenário mundial, exurge o problema a ser debatido na dissertação. O 
método de abordagem utilizado é o dedutivo e o método de procedimento é o 
histórico, sendo utilizada como técnica a pesquisa bibliográfica, a partir da análise de 
textos de doutrina, legislações e jurisprudências. A área de concentração em que o 
trabalho  está inserido são Os Direitos da Personalidade e a linha de pesquisa são 
os Direitos da Personalidade e seu alcance na contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: Soberania. (R)Evolução. Dignidade Humana. Efetividade. 
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ABSTRACT 
   

 

The present dissertation aims to investigate the (r)evolution of the concept of state 
sovereignty in light of the supremacy of the principle of the dignity of the human 
person in international relations. The globalization of justice requires a restructuring 
of international society which, in the struggle for the preservation of human rights, 
puts in check the maintenance of the rigidity of the law that the states have of self-
determination and of not being subject to intervention by other states or international 
organizations. The current international scenario, with priority in the defense of 
human rights, no longer admits violations of the principle of the dignity of the human 
being, passively assisted by international society. The origin and historical evolution 
of the concept of sovereignty as well as the fortification of the principle of human 
dignity instigate the present research, which, in order to consolidate its conclusion, 
presents concrete cases in the national and regional scenarios that demonstrate the 
studied (r)evolution. Thus, in light of this world scenario, exurge the problem to be 
debated in the dissertation. The method of approach used is the deductive and the 
procedure method is the historical one, being used like technique the bibliographical 
research, from the analysis of texts of doctrine, legislations and jurisprudences. The 
area of concentration in which the work is inserted are the Rights of the Personality 
and the line of research are the Rights of the Personality and its scope in the 
contemporaneity. 
 
Key words: Sovereignty. (R)Evolution. Human Dignity. Effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

A presente dissertação objetiva investigar a (r)evolução do conceito de 

soberania estatal em razão da busca pela efetividade do princípio da dignidade da 

pessoa humana, como essência dos direitos da personalidade, nas relações 

internacionais. Enfoca debater a evolução - e a revolução – que vem ocorrendo no 

conceito de soberania dos Estados, ante o caráter prioritário atualmente conferido ao 

princípio da dignidade da pessoa humana nas relações internacionais.  

A internacionalização da proteção dos direitos fundamentais exige uma 

reestruturação da sociedade internacional que, na luta pela preservação da 

dignidade humana, põe em cheque a manutenção da rigidez do direito que os 

Estados possuem de se autodeterminar e de não sofrer intervenção de outros 

Estados ou organizações internacionais.  

Hodiernamente, não mais se admitem violações ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, assistidas passivamente pela sociedade internacional, sob o pálio 

da soberania dos Estados. O estudo de contextos sociais atuais, extraído dos 

âmbitos nacional e regional, contribui para o debate acadêmico e, sobretudo, para 

demonstração da (r)evolução do conceito de soberania, enfocada no presente 

trabalho.  Assim, diante deste cenário mundial, exsurge o problema a ser debatido 

nessa dissertação. 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, em 1948, pela Assembleia Geral da ONU – órgão 

supremo da sociedade internacional –, que o princípio da dignidade da pessoa 

humana vem crescendo em importância no cenário mundial. 

As inúmeras atrocidades cometidas nas duas Grandes Guerras Mundiais, a 

crueldade das perseguições políticas ocorridas nos regimes ditatoriais dos países 

latino-americanos, os crimes de racismo e os justificados por relativismos culturais 

nos países africanos, as disputas religiosas e por território presentes no cenário dos 

países do Oriente, fizeram levantar as discussões internacionais acerca da 

necessidade de preservação dos direitos humanos, os quais passaram a ser de 

interesse mundial e não mais individual de cada país. 
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O fenômeno da internacionalização dos direitos e a crescente interdependência 

entre as Nações acabam por revolucionar o conceito de soberania. O papel do 

Estado tende a ser redefinido para garantir a efetividade do princípio da dignidade 

da pessoa humana, como essência dos direitos da personalidade.Princípios como o 

da autodeterminação dos povos e o da não-intervenção não podem mais servir de 

guarida para atitudes violadoras dos direitos fundamentais do homem pelos Estados.  

É comum no cenário mundial situações em que há a evidente necessidade de 

interferência internacional, em face da ocorrência de severas violações ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

A atualidade do assunto a ser debatido e sua importância, não só para 

comunidade jurídica como para toda a sociedade, justifica a escolha do tema, já que 

a nenhuma Nação é dado o privilégio de omitir-se em questões tão importantes 

como os limites da soberania dos Estados Democráticos de Direito, em face da 

busca pela garantia de não-violação do seu núcleo fundante, que é o princípio da 

dignidade da pessoa humana.      

A reestruturação pela qual vem passando a sociedade internacional e seus 

efeitos são temas que devem ser seriamente debatidos, tanto no cenário político 

quanto no cenário acadêmico, já que abrangem conceitos fundamentais das ciências 

sociais e que são pilares de qualquer formação jurídica. 

A interdisciplinaridade do tema, que se relaciona com o Direito Constitucional, 

com o Direito Internacional, com a Teoria do Estado e a Ciência Política, além de 

abranger questões de cunho filosófico e sociológico, desperta interesse no resultado 

que será obtido ao final da pesquisa ora projetada. 

A importância do tema abordado consiste justamente em aprofundar o estudo 

da (r)evolução do conceito de soberania estatal, bem como do princípio da dignidade 

da pessoa humana, historicamente e na atualidade, relacionando-os e encaixando-

os no cenário político atual. 

A contribuição do estudo tem caráter não apenas didático, mas também 

político, eis que pretende apresentar além da conceituação, que se faz necessária, o 

lado prático das discussões mundiais. A atualidade do tema e o seu indispensável 

enfoque social e político torna imprescindível a agregação de um referencial prático 

ao referencial teórico para garantir a solidez da pesquisa.    
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Como metodologia para elaboração do trabalho é utilizado como método de 

abordagem o método dedutivo, tendo em vista que na primeira e segunda partes do 

trabalho são analisados enunciados gerais, tais como a evolução histórica e os 

conceitos dos princípios e institutos estudados, e na terceira parte se realiza a 

análise de casos concretos a partir dos enunciados gerais anteriormente 

apresentados.  

Como método de procedimento é empregado o método histórico, tendo em 

vista que se pretende discorrer sobre a origem, evolução histórica e conceito da 

soberania e a (r)evolução sofrida por este conceito desde a sua origem, assim como 

conceituar e debater a participação que a busca pela efetividade da dignidade da 

pessoa humana teve, ao longo dos tempos, nesta (r)evolução do conceito de 

soberania.  

A técnica aplicada é ada pesquisa bibliográfica, utilizando-se de textos de 

doutrina, legislação e jurisprudência. O referencial prático, além de utilizar-se da 

técnica já citada, é coletado a partir dos casos concretos noticiados nos meios de 

comunicação.    

O trabalho objetiva, portanto, investigar a ocorrência da (r)evolução do conceito 

de soberania estatal na busca da efetividade do princípio da dignidade da pessoa 

humana, essência dos direitos da personalidade. 

Com essa finalidade, no primeiro capítulo apresenta-se uma análise da origem 

e da evolução histórica da soberania, bem como de dois dos principais princípios 

que regem as relações internacionais, quais sejam o da autodeterminação dos 

povos e o da não-intervenção. Por fim, procura-se demonstrar a evolução do 

conceito de soberania estatal desde a sua origem até os dias atuais.  

No segundo capítulo, o estudo perpassa primeiramente pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana e, na sequência, pela relação deste com os direitos da 

personalidade, para, em uma última seção, abordar os efeitos da soberania estatal 

na efetividade do princípio da dignidade humana e vice-versa.   

Finalmente, no último capítulo, o estudo apresenta contextos atuais dos 

cenários nacional e regional que demonstram a (r)evolução do conceito de 

soberania estatal. No cenário nacional, trata-se da Nova Lei da Migração, Lei n. 

13.445/2017, que é significativamente influenciada pela linha de proteção 

internacional dos direitos humanos e, no cenário regional, do caso do Povo indígena 
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Kichwa de Sarayaku vs. Equador, que chegou até a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) e teve a sentença proferida em 27/06/2012, no qual é possível 

verificar a ingerência de um organismo regional em um Estado nacional, a partir não 

só da prática de atos violadores dos direitos humanos, mas também da sua inércia e 

omissão em resolver a situação. 

Em vista do que foi exposto, percebe-se ainda que o tema adequa-se à Área 

de Concentração do curso, qual seja, os Direitos da Personalidade e à Linha de 

Pesquisa que são Direitos da Personalidade e seu alcance na contemporaneidade. 
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1 A (R)EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA ESTATAL 

 

 

1.1 SOBERANIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

O Estado, sujeito originário de Direito Internacional, é constituído por três 

elementos basilares, quais sejam: uma base territorial, uma comunidade humana 

estabelecida sobre este território e um governo que não está subordinado a qualquer 

outra autoridade.1 

Georg Jellinek2 define o Estado como “[...] a corporação formada por um 

povo, dotada de um poder de mando originário e estabelecida em um determinado 

território”.3 A insubordinação a que está sujeito o governo de um Estado caracteriza-

o como governo soberano. A soberania caracteriza o Estado no âmbito interno e a 

autonomia, no âmbito externo.4 

Na década de trinta, Hans Kelsen afirmou que o poder estatal é caracterizado 

pela sua soberania. E mais, que a soberania é um atributo do Estado que consiste 

na “[…] propriedade de ser uma ordem suprema, uma ordem que não deve a sua 

validade a uma ordem superior”.5 

A soberania, que é uma das bases do Estado Moderno6, segundo Dallari7, 

seria, pois, um atributo do terceiro elemento do Estado, que é o governo, “[…] visto 

este como síntese do segundo – a dimensão pessoal do Estado –, o qual se projeta 

sobre seu suporte físico, o território”.8 

Para Jean-Jacques Rousseau, soberania é o poder absoluto que, 

                                                           
1 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar.15. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 
2JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 
3 Ibidem. “[...] la corporación formada por un pueblo, dotada de um poder de mando originario y 

asentada em un determinado territorio”. (tradução livre). 
4Ibidem. 
5 KELSEN, Hans. Teoria geral do Estado. Tradução: Fernando de Miranda. São Paulo: Saraiva, 

1938. p. 42. 
6Século XV, a partir da segunda metade, Dallari refere que no Estado da Antiguidade, desde a época 

mais remota até o fim do Império Romano, não se encontra qualquer noção que se assemelhe à 
soberania (DALLARI, 2016).  

7 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

8 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar.15. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 217. 
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encaminhado pela vontade geral, é dado ao corpo político, para ser exercido sobre 

todos os seus, quando firmado o pacto social.9 

As principais características da soberania são a unidade, a indivisibilidade, a 

inalienabilidade e a imprescritibilidade. A unidade, em razão de não ser possível a 

coexistência de mais de uma soberania em um mesmo Estado. Como poder que 

está acima de todos os demais, em qualquer sentido que se analise, não é 

admissível a existência de mais de um poder soberano em um mesmo ambiente.10 

A soberania é indivisível, tanto pelas próprias justificativas da unidade, já 

explanadas, quanto pela aplicabilidade universal a todos os fatos que ocorrem no 

Estado. Não existem partes de soberania, existe uma soberania que se aplica a 

todos os acontecimentos estatais. É inalienável, uma vez que o seu detentor, seja 

quem for, o povo, a nação ou o próprio Estado, não subsiste sem ela. E, ainda, é 

imprescritível, uma vez que, caso tivesse prazo de duração, não poderia ser 

considerada efetivamente superior.11 

Tanto a Carta da ONU12 quanto a Carta da OEA13, contêm em seu texto a 

garantia da soberania dos Estados. A primeira prevê em seu artigo 2º, parágrafo 1º, 

que a organização é“[...] baseada no princípio da igualdade soberana de todos os 

seus membros”.14A segunda estatui, no artigo 3º, alínea “f”, que “a ordem 

internacional é constituída essencialmente pelo respeito à personalidade, soberania 

e independência dos Estados”.15 

                                                           
9 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social.Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin 

Claret, 2002. 
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
11 Ibidem. 
12 A Carta da ONU é o tratado que estabeleceu as Nações Unidas. Foi assinada em São Francisco, 

em 26 de junho de 1945, após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização 
Internacional e entrou em vigor a 24 de outubro do mesmo ano. O Estatuto da Corte Internacional 
de Justiça é parte integrante da Carta. 

13 A Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), adotada em 30 de abril de 1948, durante 
a IX Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, criando a Organização da qual 
fazem parte todos os 35 Estados das Américas do Norte, Central (incluindo o Caribe), e do Sul. O 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem como seu marco inicial a Declaração Americana 
de Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada na mesma ocasião, pela Resolução XXX. A 
OEA é o mais antigo organismo regional do mundo. 

14 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-  
Unidas.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

15 OEA. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Departamento de Direito Internacional. 
Secretaria de Assuntos Jurídicos. Carta da Organização dos Estados Americanos (A-41). 
Disponível 
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Decorre da soberania o direito que os povos possuem de autodeterminar-se e 

de não sofrer intervenções externas. Tais direitos caracterizam os princípios da 

autodeterminação dos povos e da não-intervenção, os quais vigem atualmente nas 

relações de Direito Internacional e estão previstos tanto na Carta da ONU, quanto na 

Carta da OEA. 

Ambos os princípios acima referidos, fazem parte dos chamados direitos 

fundamentais de terceira dimensão16, ou também chamados direitos de 

solidariedade ou fraternidade, os quais surgiram como uma exigência do terceiro 

mundo17 em face das profundas desigualdades sociais. 

Ingo Wolfgang Sarlet18explica que o diferencial da terceira dimensão de 

direitos está na coletividade de seus titulares. Quando se fala em direitos de terceira 

dimensão, na maior parte das vezes, como, por exemplo, no caso do direito ao meio 

ambiente equilibrado, não se pode definir ou determinar quem são seus 

destinatários, o que torna necessário o surgimento de novas técnicas de proteção.19 

Diz o autor: 

                                                                                                                                                                                     

em:<http://www.oas.org/dil/port/tratados_A41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estad
os_Americanos.pdf> Acesso em: 10 set. 2017. 

16 Ingo Wolfgang Sarlet, na obra A eficácia dos Direitos Fundamentais, defende a adoção da 
nomenclatura dimensões, em lugar de “gerações”. Diz o autor: “Em que pese o dissídio na esfera 
terminológica, verifica-se crescente convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia 
a concepção das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal 
nas primeiras Constituições escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se 
encontram em constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos catálogos 
constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, 
cujo conteúdo é tão variável quanto as transformações ocorridas na realidade social, política, 
cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos 
fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a 
natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua 
unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, de modo especial, na 
esfera do moderno ‘Direito Internacional dos Direitos Humanos” (SARLET, 2015, p. 55). A primeira 
geração, como é chamada por Norberto Bobbio, “[...] é formada pelos chamados Direitos 
Negativos ou de Liberdade, tais como os direitos de ir e vir, prisão legal, Juiz Natural, integridade 
física, etc. A segunda geração é formada pelos chamados Direitos Positivos, ou de Igualdade, tais 
como direitos sociais, culturais, econômicos, etc.”. (BOBBIO, 1992, p. 10).  

17 “A expressão ‘Terceiro Mundo’ é de autoria do demógrafo e sociólogo francês Alfred Sauvy, que a 
utilizou pela primeira vez em 1952. Inspirando-se na situação do Terceiro Estado pré-
revolucionário, marcado pela importância numérica e escasso poder. Sauvy indicou, igualmente 
que esse Terceiro Mundo não pertencia nem ao Oeste nem ao Leste. Portanto, não era capitalista 
nem comunista.Trata-se de uma fórmula simplificadora da complexa e diversa realidade, mas que 
conheceu imenso sucesso na literatura consagrada à política e às relações internacionais”. 
(SEITENFUS, 2013. p. 36). 

18  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015. 

19  Ibidem. 
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A atribuição da titularidade de direitos fundamentais ao próprio Estado e à 
Nação (direitos à autodeterminação, paz e desenvolvimento) tem suscitado 
sérias dúvidas no que concerne à própria qualificação de grande parte 
destas reivindicações como autênticos direitos fundamentais. Compreende-
se, portanto, porque os direitos da terceira dimensão são denominados 
usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de modo 
especial em face de sua implicação universal ou, no mínimo, 
transindividiual, e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até 
mesmo mundial para a sua efetivação.20 

  

Os direitos fundamentais de terceira dimensão teriam surgido como uma 

resposta ao denominado fenômeno de “poluição das liberdades”, o qual evidencia o 

processo de erosão e degradação que os direitos e liberdades fundamentais vêm 

sofrendo, principalmente em face do avanço tecnológico21, justamente em função 

dos direitos humanos serem produtos da civilização humana e não da natureza e, 

assim, por serem direitos históricos, são mutáveis, sofrendo transformações e 

ampliações de acordo com as necessidades que vão surgindo ao longo dos 

tempos.22 

Apesar dessas recentes considerações doutrinárias, foi no século XVI que o 

conceito de soberania atingiu a maturidade, como consequência de um extenso 

processo histórico, de condensação e fortalecimento do exercício do poder político 

dos monarcas diante dos senhores feudais, da Igreja, das corporações de ofício e de 

muitos outros núcleos de poder presentes na Idade Média. 

A assinatura da Paz (Acordo) de Vestfália23-24 e o decorrente fim da Guerra 

dos Trinta Anos25 são fatores responsáveis pela consolidação do Estado 

                                                           
20 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015. p.54. 

21 Ibidem.  
22 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.Rio de Janeiro: Campus, 1992.  
23“A Paz de Vestfália foi composta por dois acordos distintos, ambos firmados em 24.10.1648, tendo 

como uma das partes signatárias o Sacro Império Romano: o primeiro deles, o Tratado de 
Osnabrück, concluído com o Reino (protestante) da Suécia, e o segundo deles, o Tratado de 
Münster, firmado com o Reino (católico) da França. Tais documentos foram redigidos após longo 
processo de negociação que contou com a presença de representantes de outros Reinos e de 
mais de trezentos principados e Stände (corpos políticos autônomos ou quase-autônomos) do 
próprio Império”.(JUNIOR, 2017, p.362) 

24“Artigo I. Haverá Paz Cristã e Universal e Amizade Perpétua, Verdadeira e Sincera entre Sua 
Majestade Imperial Sagrada, e Sua Majestade Cristianíssima; e ainda entre todos e cada um dos 
Aliados e Aderentes da mencionada Sua Majestade Imperial, a casa da Áustria, e os seus 
Herdeiros e Sucessores, principalmente entre a Rainha Sereníssima e o Reino da Suécia, 
respectivamente os Eleitores, os Príncipes e Estados do Império, por outro lado. Que esta Paz e 
Amizade seja observada e cultivada com uma tal Sinceridade e Zelo que cada Parte procure 
conseguir o Benefício, Honra e Vantagem da outra; que portanto em todos os lados possam ver 
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Moderno26(com fronteiras definidas e com um povo submetido a sua jurisdição) e do 

princípio da soberania. Desde então, a conceituação da soberania passou por 

diversas transformações. 

Desde a Antiguidade até o fim do Império Romano não se verificou qualquer 

ideia semelhante à de soberania, a qual nasceu em contraposição ao feudalismo, 

caracterizando-se, especialmente, pela busca de um equilíbrio para o poder. Neste 

período, várias eram as fontes do Direito, havendo um forte desmembramento 

interno e um forte poder do Império e da Igreja. Por esta razão, buscava-se a 

obtenção de um só critério para realização da justiça.27 

Foi no decorrer do século XII que a concepção de soberania desenvolveu-se, 

permitindo a composição do Estado Moderno28, colocando fim às relações feudais e 

abrindo caminho para o desenvolvimento da burguesia. A Idade Média ficou 

marcada por frequentes disputas entre os senhores feudais, os soberanos, a realeza 
                                                                                                                                                                                     

esta Paz e Amizade no Império Romano, e o Reino da França floresça pela preservação de uma 
boa e fiel vizinhança. [...] Artigo III. E que uma Amizade recíproca entre o Imperador e o 
Cristianíssimo Rei, os Eleitores, Príncipes e Estados do Império possa ser mantida de forma tão 
firme e sincera (para não dizer nada por ora quanto ao Artigo sobre a Segurança, que a seguir 
será mencionado) que nenhum nunca assistirá no presente ou no futuro inimigos do outro a 
propósito de qualquer título ou pretensão que seja, com armas, dinheiro, soldados ou qualquer tipo 
de munições; nem nenhum que seja membro desta pacificação aceitará que quaisquer tropas 
inimigas retirem através do seu território ou nele estacionem. [...]. Tratado de Vestefália  - feito e 
concluído em Münster na Vestefália a 24 de outubro de 1648”. (SEITENFUS,  2004, p. 1914). 

25 “[...] a Guerra dos Trinta Anos é descrita como conflito que tem início na revolta dos protestantes 
Boêmios contra os católicos da Casa de Habsburgo, levada a efeito em 1618, através do incidente 
que se convencionou chamar de Defenestração de Praga. Trata-se de um conflito de origem 
religiosa e, essencialmente interno à Alemanha, que teria se espalhado em círculos concêntricos 
por vasta região da Europa Central. Este processo de espraiamento do conflito, em um primeiro 
momento, teria sido resultado da existência de ligações entre as forças envolvidas narevolta e 
diferentes potências católicas e protestantes (príncipes alemães e reinos ‘estrangeiros’) e, em um 
momento subsequente, teria sido provocado pela intervenção direta das potências europeias de 
então, preocupadas tanto em impedir que tais conflitos religiosos se propagassem em seus 
próprios domínios, quanto em ampliar e consolidar seus interesses econômicos e políticos sobre a 
região”. (JUNIOR, 2017, p.360). 

26  Norberto Bobbio conceitua o Estado Moderno como forma política determinada, uma forma de 
ordenamento político surgida na Europa desde o séculosXIII e que se difundiu para todo o mundo 
civilizado. Diz o autor: "Para a nossa geração, reentra agora, no seguro patrimônio do 
conhecimento científico, o fato de o conceito de 'Estado' não ser um conceito universal, mas serve 
apenas para indicar e descrever uma forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do 
século XIII até o fim do século XVIII ou início do XIX, na base de pressupostos e motivos 
específicos da história européia e após esse período se estendeu – libertando-se, de certa 
maneira, das suas condições originais e concretas de nascimento – a todo o mundo civilizado”. 
(BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 2004, p.425). 

27  SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao direito internacional público. 3. ed.  
rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 

28 “O Estado moderno reúne dentro da sua estrutura as três fontes do poder – a personalidade 
política, a propriedade sob forma de recursos que comanda e despende, e a organização. Tem 
acesso evidente aos três instrumentos de imposição: permanece, como já sugerido, quase o único 
detentor do poder condigno; dispõe de um vasto poder compensatório; e utiliza maciça e 
crescentemente o poder condicionado”. (GALBRAITH, 1986, p.148). 
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e a Igreja. É apenas ao término da Idade Média, em torno do ano de 1500, que o 

conceito de soberania se fortalece.29 

O pioneiro no desenvolvimento do significado de soberania foi Jean Bodin, na 

obra “Os Seis Livros da República”,de 1576, conceituando-a como “[...] o poder 

absoluto e perpétuo de uma república [...]”30, que não sofria limitação de qualquer 

poder terrestre ou leis divinas e naturais. Tratava-se de um atributo do Estado, de 

autodeterminação absoluta, indivisível, perpétua, inalienável, imprescritível, que 

somente poderia ser exercida por uma pessoa. Com isso, o poder absoluto e 

perpétuo somente poderia existir em uma monarquia, sendo o seu único e legítimo 

detentor, o soberano. 

A marca absolutista da soberania é tão forte que Thomas Hobbes, no ano de 

1651, ao escrever sobre a formação do Estado Leviatã, como originário de um 

contrato entre os homens, tratou a soberania como a “alma artificial” do organismo 

estatal, de titularidade do soberano. O filósofo inglês, que, assim como Jean Bodin, 

foi um dos teóricos do absolutismo, tornou-se o principal pensador da formação do 

monismo jurídico ocidental e um dos primeiros a identificar o Direito Estatal com o 

Direito do soberano. Segundo o autor, a força e a autoridade das leis, escritas ou 

não, advinham da vontade do Estado, que se equiparava à vontade do soberano.31 

John Locke e, mais tarde, Jean-Jacques Rousseau, teorizaram a 

transferência da titularidade da soberania das mãos do monarca para as mãos do 

povo, tendo como limite o contrato originário do Estado.32 

John Locke ao escrever sobre o necessário consentimento para a sujeição 

dos homens ao governo e sobre a imposição de um limite à atividade legislativa, que 

deve ser voltada ao bem comum, conquanto não deixe tão claro como Jean-Jacques 

Rousseau, transfere o poder ao povo. O que também fica nítido quando admite o 

direito de resistência, quando o poder de dizer o direito, que fora transferido pelo 

contrato, retorna ao indivíduo.33 

                                                           
29 STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência política e teoria geral do 
Estado.8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
30DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016.p.77. 
31 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico ou civil. 
Tradução: Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
32 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
33Ibidem. 
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A propósito, antes de John Locke e de Jean- Jacques Rousseau, o Espanhol 

Francisco de Vitoria, no século XVI, foi o primeiro a teorizar sobre o princípio da 

soberania popular. Segundo ele, a autoridade do príncipe advém da República e, por 

consequência, esta autoridade deve ser utilizada em benefício da República, 

devendo as lei ser promulgadas em prol do bem comum dos cidadãos. 

A despeito de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes conceberem a 

soberania como absoluta, há uma importante diferença entre as duas concepções: 

enquanto para Thomas Hobbes não existem limites jurídicos para o poder soberano, 

para Jean-Jacques Rousseau a soberania expõe uma racionalidade substancial, a 

moralidade, e é a expressão da vontade geral e não da vontade particular utilitarista 

individual.34 

A partir de então, a ideia de soberania popular transpõe-se para a ideia de 

soberania nacional - o povo percebido numa ordem integrada, especialmente 

durante a Revolução Francesa, no século XVIII. 

 

Para Sieyès a soberania pertence à nação. Esta não deve ser confundida 
com o conjunto de homens que a compõe, num determinado momento 
histórico. A nação é a permanência de uma comunidade e expressa os 
interesses permanentes da mesma. Há interesses de uma comunidade que 
não se resumem nos interesses dos homens que em determinado instante a 
compõem. Permanente significa o passado, o presente e o futuro, envolve 
os mortos, os vivos e os que estão para nascer. Devemos salientar que 
havia os excluídos da nação, no período da Revolução Francesa. Dela não 
participavam as mulheres, jovens menores de 25 anos de idade, 
estrangeiros e os que não pagavam taxas estabelecidas ou não fossem 
proprietários.35 

 

No transcorrer do século XIX, aparece como emanação do poder político. Em 

meados desse mesmo século, o Estado será o legítimo titular da soberania, em 

razão da teoria da personalidade jurídica estatal, cuja concepção se originou com os 

contratualistas no século XVII e se desenvolveu na Alemanha.36 

Nesse contexto, sendo a soberania um direito, deve pertencer à uma pessoa, 

que, no caso, é o Estado, como pessoa jurídica. Sem que se desconsidere o 

                                                           
34BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 17.  Ed. 

Brasília: Universidade de Brasília, 2004. 
35TORRECILLAS, Dirceo. A feralização das novas comunidades: a questão da soberania. Rio de 
   Janeiro: Forense, 2004. p. 92. 
36 Inicialmente com as ideias ficcionistas de Carl Von Savigny e Hans Kelsen; e, posteriormente, com 

as concepções realistas dos publicistas Wilhelm Eduard Albrecht, Carl Friedrich von Gerber, Paul 
Laband, Otto von Gierke e Georg Jellinek. 
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fundamento democrático do exercício da soberania, haja vista que o povo “participa 

do Estado e é o elemento formador da vontade deste”.37 

Entende-se pois, por soberania, o poder que se sobrepõe a qualquer outro. O 

poder supremo, que não depende de ninguém e não pode ser igualado a nenhum 

outro.  

Habitualmente, a soberania é classificada como de natureza dúplice e, quanto 

à sua extensão, pode ser interna e externa. 

A soberania interna, de cunho positivo, garante que, dentro do seu território, 

cada Estado detém e desempenha o poder de fato e de direito, ao qual estão 

sujeitos tanto os seus nacionais como aqueles que se encontrem dentro do seu 

espaço territorial.38 Nesse espaço interno delimitado, não há nenhum poder que 

esteja acima do estatal ou que dispute com ele.39 

Reflete pois, a soberania interna, de uma só vez, o domínio da coerção 

legítima e do estabelecimento da ordem jurídica, somado à efetividade do exercício 

da força para garantia da ordem por ela própria criada.40 

No que se refere à soberania externa, importa destacar alguns elementos 

históricos. Em 1648, a já mencionada Guerra dos Trinta Anos chegou ao fim com a 

assinatura da Paz de Vestfália41. Nesse cenário, houve a ruptura definitiva entre a 

                                                           
37 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 
    2016.p. 78-83. 
38 Dallari observa que, “[...] em determinadas situações, os estrangeiros, ainda que em território 
    nacional, não são alcançados pela soberania de um Estado. Ademais, há casos em que o poder 
    soberano do Estado ultrapassa os seus limites territoriais”. (DALLARI, 2016. p. 83). 
39 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva,  
    2016. 
40 SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao direito internacional público. 3. ed.  rev. 
    e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
41“Os chamados Tratados de Vestfália, também referidos como ‘a Carta Constitucional da Europa’, 

celebrados entre 14 e 24 de outubro de 1648 (de Osnabrück e Münster), colocaram fim à Guerra 
dos Trinta anos, cuja origem é mais religiosa do que política e que, a partir de 1635, transformou-se 
em clara luta de influências, travada entre as Casas de França e Espanha, da qual participaram 
outras nações. Os dois tratados revestiam a chamada forma bilateral, pois o de Osnabrück foi 
firmado, de um lado, pelo Reino da Suécia e seus aliados, dentre estes França, e, de outro, pelo 
Imperador e os príncipes da Alemanha, enquanto o de Münster foi concluído, de um lado, pela 
França e seus aliados, dentre os quais o Reino da Suécia, e de outro, pelo Imperador e os príncipes 
da Alemanha. [...]. Os tratados de Vestfália, juridicamente considerados como a base do Direito 
Internacional contemporâneo, consagram a derrota do Papa e do Imperador, ampliaram 
grandemente a liberdade de culto religioso e legalizaram formalmente o nascimento de novos 
Estados soberanos, assim como lançaram os primeiros elementos de um ‘Direito Público Europeu’, 
sendo explicitamente reconhecidos os princípios da soberania e da igualdade entre os Estados 
como fundamento das relações internacionais. Implicitamente, foi também reconhecido o princípio 
do equilíbrio entre os Estados. Os referidos tratados, como dissemos, eram, ainda tipo bilateral, 
contribuindo para a crescente positivação do Direito Internacional” (CRETELLA NETO, 2007, p.1-2, 
grifos do autor). 
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Igreja e o Estado, fazendo surgir a figura do Estado Moderno e firmando-se o 

conceito de soberania. 

 A paz vestfaliana teve como base Estados independentes que não aceitavam 

intervir na ordem interna uns dos outros, mantendo um equilíbrio do poder que 

limitava suas ambições, tratando-se de um verdadeiro “insight moral”:   

 

Nenhuma única verdade ou domínio universal emergiu das guerras 
europeias. Ao contrário, cada Estado era reconhecido como autoridade 
soberana em seu próprio território. Cada um deles reconheceria as 
estruturas domésticas e vocações religiosas dos outros Estados como fato 
consumado, e não desafiaria a sua existência. Com o equilíbrio de poder 
percebido agora como natural e desejável, as ambições dos governantes 
contrabalançariam umas as outras, diminuindo – pelo menos teoricamente – 
a abrangência dos conflitos. Divisão e multiplicidade, um acidente na 
história da Europa, passaram a ser as principais características de um novo 
sistema  de ordem internacional  com uma filosofia própria e distinta. Nesse 
sentido, o esforço europeu para por fim à sua conflagração deu forma e foi 
precursor da sensibilidade moderna: juízos absolutos dava vez ao prático e 
ao ecumênico; a ordem era produzida pela multiplicidade e pelo exercício 
do autocontrole.42 

 

Tem-se pois, que o primeiro olhar internacionalista da concepção de 

soberania concretizou-se após a Guerra dos Trinta Anos, quando os Estados 

beligerantes formularam princípios de controle de poder e de soberania, com 

implicações internas e externas, conforme já abordado. O primeiro, referente à 

subordinação aos poderes estatais, o segundo, à ideia de independência, afastando 

a imposição da subordinação de um Estado por um poder internacional. 

Por conseguinte, a soberania externa, de cunho negativo, reflete a 

independência e a igualdade jurídica que cada Estado possui, com relação aos 

demais. Ou seja, que nas relações entre os Estados há um equilíbrio, um não pode 

sobrepor-se ao outro, impondo-lhe, por qualquer forma, a sua soberania. Sob este 

ponto de vista, soberania externa poderia ser substituída por independência. 

Essa igualdade jurídica, advinda do princípio da não-intervenção, na maioria 

das vezes, tem por objetivo garantir proteção aos Estados em posição de 

vulnerabilidade política e/ou econômica, permitindo que, em caso de abuso por parte 

dos Estados mais poderosos, recorram ao auxílio internacional, sob sua guarida.  

Conquanto a gênese da concepção de soberania seja anterior a de Estado, a 

doutrina frequentemente a classifica dentre os elementos formadores deste, 
                                                           
42 KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Tradução: Cláudio Figueredo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. 
    p.11. 
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juntamente com o povo e o território, chegando-se a afirmar que somente os 

Estados possuem soberania. A razão desta classificação seria o fato de a soberania 

ter se consolidado definitivamente com o surgimento do Estado e ter sido, como já 

alegado, uma das bases do Estado Moderno. 

Partindo-se dessa visão organicista, tem-se que com a falta de um desses 

elementos, inclusive a soberania, o Estado deixa de existir. Ao Estado não é dado 

abandonar o que constitui a sua autonomia, ao menos jurídica, sem que com isso se 

aniquile e se faça desaparecer como Estado.43 

Muito embora tenha se consolidado a ideia de que o conceito de soberania é 

histórico e não dogmático, sendo relativizado na medida das evoluções estatais e 

das transformações sociais, é possível se verificar, muitas vezes, o apoderamento 

de um discurso ideológico e dogmático, como resultado, quase sempre, do influxo 

governamental, a fim de amparar ou justificar determinada conduta ou ação política. 

Para Luigi Ferrajoli, tal concepção origina-se da produção teórica que 

transpôs a titularidade de soberania, do povo para o próprio Estado, como pessoa 

jurídica. A teorização da soberania popular e nacional reforçou a concepção de 

soberania interna. Segundo o autor italiano, o passo seguinte,  de atribuição de 

personalidade jurídica ao Estado: 

 

[...] tratou-se de uma complexa operação de remoção e ocultação do 
momento constituinte do Estado, de claro cunho antiiluminista e 
anticontratualista [...]. Graças a essa operação [...] o paradigma hobbesiano 
do Leviatã e a metáfora antropomórfica da soberania estatal deixam de ser 
uma ficção e são levadas a sério, abrindo espaço para uma metafísica de 
cunho idealista e autoritário, que reconhece o Estado como única fonte de 
direito.44 
 

Por consequência, apesar de a concepção primeva de soberania ser a de 

eternidade e absolutismo, o transcorrer da história acaba por revolucionar essa 

primeira ideia, impondo limites à prática do poder soberano nos âmbitos interno e 

externo. A soberania, como fruto desse processo, apenas pode ser compreendida 

de forma correta se o for também historicamente.  

                                                           
43BACHELET, Michel. Ingerência ecológica: direito ambiental em questão. Lisboa: Instituto  
   Piaget, 1997. 
44 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
    Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 30. 
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Assim, em uma primeira análise, tem-se a soberania como fundamento 

político do fortalecimento dos Estados nacionais, em oposição ao sistema político 

feudal; em uma análise posterior, já no século XX, a soberania, vertida  no princípio 

da autodeterminação dos povos, torna-se a bandeira dos processos de 

descolonização. 

Não há, por outra via, como conceber a soberania como absoluta, uma vez 

que  o poder do Estado, que exsurge com traços unicamente políticos, passa ao 

longo dos anos  a adquirir  juridicidade e, por conseguinte, tem o seu exercício 

subordinado ao direito. A soberania jamais pode ser vista como “[...] simples 

expressão de um poder de fato [...]”45, apesar de não ser totalmente subordinada ao 

direito.  

Vale observar que o artigo 2º, § 1º da Carta da ONU46 prevê que a 

Organização está submetida ao princípio da igualdade soberana de seus Estados 

membros.47 Resultado evidente de uma concepção dogmática de soberania e não 

histórica, proporcionando, contudo, uma conclusão secundária de ausência de 

conteúdo do dispositivo, com a presença, tão somente, da intenção de destacar a 

igualdade que deve existir entre os Estados membros da Organização.  

Não é incorreto dizer, então, que uma soberania sem limites e absoluta, se 

chegou a existir, foi por um curto período. Até porque, aceitá-la como absoluta, é o 

mesmo que negar o Direito, sobretudo o Direito Internacional. A instabilidade do 

conceito de soberania revolve ao período em que foram estabelecidos limites ao 

poder estatal, extraindo o seu caráter de supremacia, uma vez que a soberania é a 

negação do direito, “[...] assim como o direito é a sua negação”.48 

É preciso identificar, portanto, de qual concepção de soberania se está 

tratando, tanto quando se admite o seu fim, como quando se defende a sua 

permanência a qualquer custo, o que se percebe na elaboração de teorias que 

atribuem um caráter imaculado ao instituto, mesmo com a ocorrência das 

                                                           
45 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 235. 
46 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-
Unidas.pdf>. Acesso em:20 dez. 2017. 

47 “Artigo 2. A Organização e seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 
1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 1. A Organização é baseada no princípio da 
igualdade soberana de todos os seus membros”. (ONU, 1945, p. 6). 

48  FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p.45. 
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organizações regionais, como a OEA, a União Europeia e outras. A pergunta mais 

adequada seria : qual a porção de poder que pode ser retirada da soberania para 

evitar a sua descaracterização? 

 

 

1.2 OS PRINCÍPIOS QUE REGEM AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

Como já referido, dentre os princípios que regem as relações internacionais, 

dois possuem especial importância: o da autodeterminação dos povos e o da não-

intervenção, os quais estão diretamente ligados ao conceito de soberania nacional, 

razão pela qualse optou, no presente trabalho, por apresentar uma sintética 

evolução histórica dos mesmos, a fim de facilitar a percepção da (r)evolução sofrida 

pelo conceito de soberania. 

 

1.2.1 Princípio da Autodeterminação dos Povos 

 

O princípio da autodeterminação dos povos49 significa a capacidade que os 

povos possuem de auto-organizarem-se politicamente dentro do seu território. 

José Cretella Junior define a autodeterminação como o direito que um povo 

(Nação, Estado) tem de escolher com liberdade absoluta o regime político que 

melhor lhe aprouver, caracterizando-o, portanto, como “[...] uma escolha ou uma 

opção interna daquele povo”.50 

Consiste, assim, na tendência das comunidades nacionais de organizarem-se 

sob a forma de Estados, em função da natural propensão que os povos possuem à 

autodeterminação.51 

                                                           
49“Palavra de formação composta pelo prefixo grego autos (o próprio, o mesmo), e o vocábulo latino  
    determinatio (limite, extremidade, fim) etimologicamente autodeterminação transporta consigo a 
    ideia de decisão livre, sem qualquer influência alheira, vale dizer, capacidade de resolver por si   
    mesmo os limites de sua ação”. (RAMOS, 2012, p.380, grifo do autor). 
50 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro:  
    Forense Universitária, 1998.v. 1.p.173. 
51 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar.15. ed. rev. e atual. São  
   Paulo: Saraiva, 2014. 
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Segundo Gisele Gondin Ramos, o princípio da autodeterminação dos povos 

respeita “[...] a prerrogativa assegurada aos povos de criar e manter um Estado, sem 

qualquer interferência de estrangeiros”.52 

O princípio da autodeterminação dos povos, que, como visto, se caracteriza 

pela possibilidade real que cada nação possui de solucionar sozinha seus próprios 

problemas, na medida de seus limites territoriais e das suas determinações políticas, 

está previsto no parágrafo 2º do artigo 1º da Carta das Nações Unidas, o qual trata 

dos propósitos da Organização: 

 

Artigo 1 – Os propósitos das Nações Unidas são: 
[...] 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 
respeito ao princípio da igualdade de direito e de autodeterminação dos 
povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz 
universal.53 
 

Também o artigo 55, do mesmo documento prevê: 

 

Artigo 55 – Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, 
necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas 
no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 
povos, as Nações Unidas favorecerão:  
a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 
desenvolvimento econômico e social;  
b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e 
conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e 
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.54 
 

Com a inclusão do princípio da autodeterminação dos povos na Carta da 

ONU, a Sociedade Internacional55 oficialmente confere a cada Estado o direito de 

                                                           
52RAMOS, Gisela Gondin. Princípios jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012.p.381. 
53ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es- 
   Unidas.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
54Ibidem. 
55Atualmente, o termo Sociedade vem sendo utilizado pela doutrina majoritária, por ser preferido ao 

termo Comunidade, como explica Valerio Mazzuoli: “a comunidade seria uma forma de união 
baseada no afeto e na emoção (Wesenwille) dos seus membros, capaz de criar um vínculo natural e 
espontâneo (essencial) entre eles. A sociedade, por sua vez, corresponderia ao produto da vontade 
‘racional’ ou ‘instrumental’ (Kürwille) dos associados, nascida de uma decisão voluntária dos 
mesmos. Assim, enquanto na comunidade não se permite aos membros decidir entre pertencer-lhe 
ou não, na sociedade essa escolha é livre e não depende senão da vontade das partes. Em suma, a 
formação de uma comunidade (Gemeinschaft) estaria a pressupor um laço espontâneo e subjetivo 
de identidade (familiar, social, cultural, religioso, etc.) entre os seus partícipes, em que não exista 
dominação de uns em detrimento de outros, em tudo diferindo da existência de uma sociedade 
(Gesellschaft)”. (MAZZUOLI, 2014, p. 57, grifos do autor). 
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escolher livremente seu sistema político, social, econômico e cultural, assim como o 

de determinar, de acordo com suas necessidades e interesses, sua política exterior. 

Historicamente56 o princípio da autodeterminação dos povos, que possui 

natureza estritamente internacional e remonta ao século XIX, serviu de base jurídica 

para os movimentos descolonizadores principalmente das colônias européias 

situadas na África, tendo, portanto “[...] uma origem geográfica e histórica bem 

definida”.57-58 

                                                           
56  O presidente norte-americano Wilson já postulava em sua mensagem ao Congresso americano de  
     11 de fevereiro de 1918, reiterada, Mount Vernon, em 4 de julho de 1918, elevar esta regra de  
     autodeterminação à categoria de princípio geral, questionando a troca pelas grandes potências de 

povos e províncias como se fossem mercadorias ou peões de um jogo, e propondo a solução de 
todas as questões territoriais pela livre aceitação por parte das populações diretamente 
interessadas. (SOARES, 1999, p. 62). 

57  SEITENFUS, Ricardo. Ingerência: direito ou dever? In: VENTURA, Deisy de Freitas Lima (org.). 
América Latina: cidadania, desenvolvimento e Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1996.p.32. 

58  Recentemente, no caso da Catalunha, esse princípio veio à tona na tentativa de independência da  
     região. Sob o pálio deste princípio, a região da Catalunha, busca constituir-se em um Estado 

Catalão soberano. A Catalunha é uma região autônoma da Espanha, conforme previsto em seu 
Estatuto, localizada na extremidade leste da Península Ibérica, composta pelas províncias de 
Barcelona, Giórgia, Lérida e Tarragona. A região, que goza de autonomia resultante da forma de 
governo adotada pela Espanha, prevista no artigo 2º da Constituição Espanhola (com 
descentralização de competências administrativas e legislativas ordinárias – 17 regiões 
autônomas), após a realização de um referendo separatista, declarou unilateralmente a sua 
independência, por meio do Parlamento Catalão. Independência esta que, no entanto, não teve o 
reconhecimento internacional e tampouco do Estado Espanhol, que acabou por suspender 
temporariamente a autonomia da Região até a realização das novas eleições em dezembro de 
2017, a qual foi vencida por Inês Arrimadas, do partido Cidadãos, de ideologia anti-separatista, 
que contudo, não conta com a maioria no parlamento catalão. A rejeição, tanto da União Europeia, 
quanto do Estado Espanhol, à independência da Catalunha baseou-se na defesa da integridade 
territorial prevista na Constituição Espanhola e na impossibilidade de o princípio da 
autodeterminação dos povos ser utilizado como fundamento para movimentos de secessão, sob 
pena de violação ao Estado Democrático de Direito. A União Europeia inclusive, foi categórica ao 
afirmar que, tornando-se independente, a Catalunha ficaria de fora da União. Neste ponto, vale 
transcrever trechos da entrevista concedida por Jean-Claude Piris, consultor em direito 
internacional e ex-diretor dos serviços jurídicos do Conselho da EU por 23 anos, ao Jornal “O 
Estadão” em 27/10/2017, a respeito do tema: 
“[...] PERGUNTA: A Catalunha tem o direito de proclamar sua independência unilateralmente? 
RESPOSTA: Qualquer entidade tem o direito de declarar sua independência. Mas para se tornar 
um Estado, certamente exige ter um território, uma população e autoridades, mas acima de tudo, o 
que importa é o reconhecimento da comunidade internacional.Todos têm o direito de fazer uma 
declaração de independência, mas isso não tem consequências a nível internacional. É muito 
provável que poucos Estados reconheçam um Estado catalão. Garanto que ninguém o 
reconhecerá na UE.Então, permanecerá uma declaração vazia. Eles (os catalães) não serão 
representados em organizações internacionais, não se sentarão na UE, não poderão fazer nada e 
continuarão a ser legalmente parte da Espanha. 
P: Esta declaração de independência unilateral é legal? 
R: É inimaginável que algum tribunal internacional diga que o direito à autodeterminação se aplica 
aos catalães. A UE baseia-se, antes de tudo, na aplicação da regra do direito. Mas os catalães 
não têm o direito de decidir que formam um Estado. Este direito se aplica apenas em caso de 
opressão e exploração de um povo. Este foi o caso das colônias, como explica um julgamento do 
Tribunal Constitucional do Canadá de 1998 sobre a separação do Quebec. É realmente reservado 
aos oprimidos, que não têm direito à democracia, que são maltratados. Este não é o caso da 
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Norberto Bobbio59 ensina que, em função do processo de descolonização e 

da tomada de consciência dos novos valores expressados pelo princípio da 

autodeterminação dos povos, este chegou a ser acolhido como primeiro princípio ou 

princípio dos princípios nos mais recentes e importantes documentos relativos aos 

direitos do homem, quais sejam o Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais60 e o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos61, os quais foram adotados 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966.62 

Ambos os Pactos começam com a seguinte redação: 

 

Artigo 1º - 1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude 
desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. [...] 
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor 
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 
obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada 
no princípio do proveito mútuo e do Direito Internacional. Em caso algum 
poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência. 
3. Os Estados-partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 
responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob 
tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e 
respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das 
Nações Unidas. 
 

Também a Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e 

Povos Coloniais, adotada pela Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução n. 

1514 (XV), de 14 de dezembro de 1960, ratificando a importância desse princípio 

nos processos de descolonização, declara que “todos os povos têm o direito de livre 

determinação e que em virtude desse direito, determinam livremente sua condição 

                                                                                                                                                                                     

  Catalunha, que goza de todos os direitos democráticos. 
P: O que vai acontecer agora? 

  R: O que importa é o que acontecerá a nível nacional e nas ruas. Manifestações, barricadas? As 
pessoas vão aceitar se submeter ao controle de Madri ou haverá violência? Será que as pessoas 
serão presas e julgadas? Não devemos esquecer que a Espanha experimentou uma guerra civil há 
pouco tempo, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas a legislação da UE continuará a ser aplicada 
na Catalunha, a Espanha continuará a representá-la. Não haverá controles nas fronteiras da 
Catalunha com a Espanha ou da Catalunha com a França. Os catalães continuarão a usar o euro e 
seguirão vinculados a todos os acordos internacionais ratificados pela Espanha.”.(ENTENDA..., 
2017).  

59 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
60 BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.Promulgação, Brasília,DF, jul. 1992. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 12 out. 2017. 

61 BRASIL. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos.Promulgação, Brasília,DF, jul. 1992. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 12 out. 2017. 

62 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.p.36. 
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política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”.63 

Ricardo Seitenfus diz que a Declaração sobre a Concessão da Independência 

aos Países e Povos Coloniaisconstituiu uma verdadeira “Carta para a 

Descolonização”, significando não somente a condenação de um sistema, mas 

igualmente um permissivo para a rebelião dos povos colonizados.64 

Assim, tem-se que a ONU, ao introduzir no cenário internacional “o princípio 

da autodeterminação dos povos a dispor de si mesmos”,  deu ênfase, tanto na seara 

fática, quanto jurídica, à diferença existente “entre o estatuto dos territórios sem 

autonomia e o território metropolitano”, fazendo com que as primeiras décadas de 

sua existência fossem marcadas pelo processo de descolonização dos Estados 

subjugados,pontuando o reconhecimento do caráter ilícito do uso da força  nas 

relações internacionais.65 

Embora a Declaração tenha consagrado o princípio da autodeterminação dos 

povos, importante questão passou a ser levantada a partir de então: poderiam os 

povos dos Novos Estados colonizados utilizarem-se deste princípio para alcançar a 

sua independência? Contrariamente foi firmada em 1963, a Carta da Organização 

de Unidade Africana (OUA)66 a qual descartava tal possibilidade.67 

Segundo este último documento68, deveria prevalecer o princípio da 

integridade territorial (artigo 3º) e as fronteiras dos novos espaços estatais eram 

consideradas intransponíveis, fazendo assim uma clara distinção entre 

independência e secessão, estimulando a primeira e descartando a segunda.69 

                                                           
63USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Resolução n. 1514 (XV), de 14 de dezembro de 1960.  
   Assembleia Geral da ONU.Declaração sobre a concessão da Independência aos países e 
   povos coloniais – 1960. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Bem-estar 

Paz-Progresso-e-Desenvolvimento-do-Social/declaracao-sobre-a-concessao-da-independencia-aos-
paises-e-povos-coloniais.html%3E..>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

64 SEITENFUS, Ricardo. Relações internacionais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2013. p. 37. 
65 SEITENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre:  
   Livraria do Advogado, 1997. 
66 IRI. Instituto de Relaciones Internacionales. Acto Constitutivo da União Africana. 11 jul. 2000.  
  Disponível em: 

<http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.%20Manual/Listos%20para%20subir/Africa/cart  
a_unionafricana.pdf> Acesso em: 15 dez. 2017. 

67 SEITENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre:  
    Livraria do Advogado, 1997. 
68 A Organização da Unidade Africana foi substituída pela União Africana (UA), criada em 2002, cujo  
   Ato Constitutivo encontra-se disponível em inglês em: UA. AFRICAN UNION. Constittutive act of 
   African Union. 2000. Disponível em: <https://au.int/sites/default/files/pages/32020-file- 
   constitutiveact_en.pdf>  Acesso em: 15 dez. 2017. 
69 SEITENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre:  
   Livraria do Advogado, 1997. 
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Diz Ricardo Seitenfus: 

 

A partir das lutas de independência nacional que ocorreram sobretudo nas 
possessões francesas, mescladas às negociações diplomáticas que 
marcaram a descolonização britânica, o continente africano conheceu, no 
início da década de 1960, sua total emancipação, excetuando, como já 
enfatizado, as colônias ibéricas. A descolonização decorreu da evolução de 
idéias, da influência moral e filosófica da opinião pública ocidental, do 
enfraquecimento das potências coloniais européias no pós-guerra e da 
estratégia de Washington e Moscou, que perceberam como vantajosa a 
eliminação da intermediação européia.70 

 

A preocupação com o respeito a tal princípio também está presente na 

Declaração e Programa de Ação de Viena (DPAV)71, que reafirma o direito à 

autodeterminação, apresentando, no entanto, a ressalva de que o mesmo não pode 

ser invocado para justificar ações que tenham como objetivo a secessão e o 

desmembramento de Estados livres: 

 

A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, [...] 
Reafirmando o compromisso assumido no âmbito do artigo 56 da Carta das 
Nações Unidas, de tomar medidas conjuntas e separadas, enfatizando 
adequadamente o desenvolvimento de uma cooperação internacional 
eficaz, visando à realização dos propósitos estabelecidos no artigo 55, 
incluindo o respeito universal e observância dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais de todas as pessoas, [...] 
Considerando as importantes mudanças em curso no cenário internacional 
e as aspirações de todos os povos por uma ordem internacional baseada 
nos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, incluindo a 
promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as 
pessoas e o respeito pelo princípio dos direitos iguais e autodeterminação 
dos povos em condições de paz, democracia, justiça, igualdade, Estados 
deDireito, pluralismo, desenvolvimento, melhores padrões devida e 
solidariedade, [...] 
Adota solenemente a Declaração e o Programa de Ação de Viena [...] 
2. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente sua condição política e promovem livremente o 
desenvolvimento econômico, social e cultural.72 

 

O documento reconhece, ainda em seu artigo 2º, a possibilidade de os países 

                                                           
70 SEITENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre:  
    Livraria do Advogado, 1997.p.38. 
71 Fruto da Segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em junho de 1993, em  
   Viena na França. 
72 PGE. Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Declaração e Programa de ação de Viena. 
   1993. Disponível em:  
  <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm> Acesso em:  
  15 dez. 2017.  
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submetidos à dominação decorrente de colonização ou outro tipo de dominação 

estrangeira, praticar medidas legítimas a fim de garantir o seu direito a 

autodeterminação, classificando este como “inalienável”. Segundo previsão, negar o 

direito à autodeterminação viola os direitos humanos e reforça a importância de 

tornar efetivo este direito.73 

Ressaltando, na sequência, que suas previsões, no que se refere aos povos 

colonizados/dominados, de acordo também com os demais documentos 

internacionais vigentes, não podem ser entendidas como uma forma de autorizar ou 

estimular qualquer movimento de desmembramento ou que prejudiquem 

parcialmente ou integralmente, autorizem ou estimulem a integridade territorial ou a 

unidade política de Estados soberanos e independentes.74 

No final do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, o princípio da 

autodeterminação dos povos foi recrudescido em função da desestruturação 

ocorrida nos sistemas de Estados. Dessa forma, povos que não eram considerados 

colonizados, mas sim agregados a outros Estados  buscaram “marcar seu objetivo 

de autodeterminação pela via da edificação de novos Estados ou da restauração de 

antigos Estados, processo este apresentado no Leste Europeu”.75 

Neste cenário, tem-se que o princípio da autodeterminação busca proteger e 

garantir o direito que um povo tem de organizar-se em Estado com a absoluta 

liberdade para escolher tanto o seu governo, como o seu Sistema Jurídico, livre do 

jugo de qualquer outro Estado. 

Visto a partir de uma dimensão interna, o direito à autodeterminação dos 

povos pode ser caracterizado como o que todo povo possui de escolher seu destino 

e garantir sua vontade até mesmo contra o seu próprio governo. Analisado a partir 

de uma dimensão externa, o direito à autodeterminação dos povos pode ser 

caracterizado como o direito que todo povo possui de estar livre de qualquer forma 

de dominação externa. A capacidade de autodeterminação é relacionada, portanto, 

no plano internacional, ao caráter de independência dos Estados soberanos.76 

                                                           
73 PGE. Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Declaração e Programa de ação de Viena. 
   1993. Disponível em:  
   <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm> Acesso em:  
   15 dez. 2017. 
74 Ibidem. 
75 DALLARI, Pedro.  Constituição e relações exteriores. 1.ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2002. 
    p.165. 
76 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva dimensión de lãs  
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Segundo Antonio Augusto Cançado Trindade e Jaime Ruiz de Santiago, o 

direito de autodeterminação dos povos “recai hoje no domínio das normas 

imperativas do Direito Internacional (jus cogens), com as correspondentes 

obrigações ‘erga omnes’ que se impõe vis-à-vis a comunidade internacional como 

um todo”.77 

Por conseguinte, é de se concluir que o direito de os povos se 

autodeterminarem está cristalizado no Direito Internacional contemporâneo e é 

respaldado tanto pela doutrina como pela jurisprudência internacionais, bem como 

pela prática dos Estados e das Organizações Internacionais.78 

 

1.2.2 Princípio da Não-intervenção 

 

Como já abordado anteriormente no presente trabalho, desde que o Acordo 

de Vestfália deu fim à Guerra dos Trinta Anos, em 1648, a noção de Estados 

soberanos, iguais e independentes, tem sido a base do sistema internacional e as 

questões internas desses Estados, por conseguinte, passaram a ser consideradas 

como assuntos exclusivos dos mesmos. Corolário genuíno da soberania, o princípio 

da não-intervenção se tornou fundamento basilar nas relações internacionais.  

A origem do princípio da não intervenção remonta ao século XVIII, sendo 

suas ideias primeiramente expressadas por autores como Christian Wolf, Emmerich 

de Vattel e Immanuel Kant.79 

 O referido princípio aparece no artigo 2º, parágrafo 7º, da Carta da ONU, que 

prevê os princípios pelos quais a organização será regida: 

 

Artigo 2 – A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos 
mencionados no art. 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios: 
[...] 
7º. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as nações Unidas a 
intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 
qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a 

                                                                                                                                                                                     

   necesidades de protección  del ser humano em el início del siglo XXI. 2 ed. San José, C. R.:  
   Impressora Gossestra Internacional, 2002. 
77 Ibidem. p.744. 
78“Portanto, na origem das organizações internacionais pode-se situar um movimento histórico  
    bastante preciso, constituído por um longo período de (relativa) paz, que se seguiu à queda de  
    Napoleão (1815-1914), bem como de um progresso tecnológico e científico sem precedentes, além  
    de avanços incomparáveis nos meios de comunicação”.(CRETELLA NETO, 2007, p.20). 
79 RAMOS, Gisela Gondin. Princípios jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012.p.384. 
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uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não 
prejudicará a aplicação das medidas coercivas constantes no Capítulo VII.80 

 

A partir do referido documento, somente a Organização das Nações Unidas  

passou a ter o poder de decidir pela intervenção nos assuntos de algum Estado, 

caso esteja ocorrendo alguma violação do Direito Internacional Público.   

Tem-se que  a intervenção, em Direito Internacional, se caracteriza pela 

ingerência de um Estado nos assuntos internos do outro, a fim de imprimir a sua 

vontade, seja por interesses políticos, seja por interesses econômicos.  

Assim, tem-se que as medidas que são tomadas por uma Organização 

Internacional em face de um Estado Membro, não se caracterizam como 

intervenção, uma vez que este Estado Membro aderiu livremente ao Estatuto da 

Organização, caracterizando-se assim, um compromisso formal assumido por meio 

de um tratado multilateral.  

Verifica-se, pois, a importância dada ao princípio da não-intervenção pela 

Carta da ONU. Segundo este documento, os membros da Organização não devem 

intervir em assuntos internos, ameaçar ou usar de força contra a integridade 

territorial ou a independência política de qualquer Estado que seja.81 

Assim, apesar de no Capítulo VII da Carta da ONU, o direito de intervenção 

receber legitimidade nos casos de “ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de 

agressão”82 que coloquem em risco a segurança internacional, esta obrigatoriamente 

deverá se dar sob as ordens da ONU e de acordo com os propósitos e garantias 

previstos na mesma Carta. 

Por outro lado, resta garantido o direito de defesa e de conservação que 

qualquer Estado possui, o qual se caracteriza pela prerrogativa de, dentro dos limites 

estabelecidos pelo Direito Internacional Público, tomar todas as medidas 

necessárias para a defesa e a conservação de sua existência.   

Sob a guarda do princípio da não-intervenção, inclusive a prática de atos por 

outros Estados ou de forma arbitrária pela Sociedade Internacional, que 

caracterizem, pelo seu desenvolvimento, uma ameaça futura, são vedados.   

Na lição de José Francisco Rezek, no sistema das Nações Unidas somente é 
                                                           
80 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em  
    <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es- 
    Unidas.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
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considerado legítimo o esforço armado singular, imediato e transitório, por meio do 

qual determinado país se defende de uma agressão externa. Esforço esse que a 

própria Organização deve ter condições de evitar que perdure.83 

Em 24 de outubro de 1970, por meio da Resolução n. 2.625, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Relativa aos Princípios do Direito 

Internacional Referentes às Relações Amistosas e à Cooperação entre os Estados 

Conforme a Carta das Nações Unidas,Resolução n. 2.625, da Assembleia Geral da 

ONU, adotada em 24/10/197084, na qual restou ratificada a importância dos 

princípios da Proibição do Uso ou Ameaça de Força, da Solução Pacífica de 

Controvérsias, da Não-Intervenção nos Assuntos Internos dos Estados, do Dever de 

Cooperação Internacional, da Igualdade de Direitos e Autodeterminação dos Povos, 

da Igualdade Soberana dos Estados e da Boa-Fé no Cumprimento das Obrigações 

Internacionais. 

RevelamAntonio Augusto Cançado Trindade e Jaime Ruiz de Santiago que85, 

já na sessão de Genebra de 1967 do Comitê Especial86, fora recordado que o 

princípio da não-intervenção estava consagrado na Convenção sobre os Direitos e 

Deveres dos Estados de Montevidéu, de 193387 e na Carta da OEA, chegando os 

representantes dos Estados latino-americanos argumentarem que, nas palavras dos 

autores: 

 

                                                           
83 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 15. ed. rev. e atual. São  
    Paulo: Saraiva, 2014.p.377. 
84 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração relativa aos princípios do Direito  
   Internacional regendo as relações amistosas ecooperação entre os Estados conforme a  
   Carta da ONU. Disponível em espanhol 

em:<http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&TYPE=&refee
r=/french/&Lang=S>Acesso em: 20 dez. 2017. 

85TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva dimensión de lãs  
   necesidades de protección  del ser humano em el início del siglo XXI. 2 ed. San José, C. R.:  
   Impressora Gossestra Internacional, 2002. 
86 O Comitê Especial sobre os Princípios do Direito Internacional que Regem as Relações Amistosas  
   e Cooperação entre os Estados, formado por representantes dos Estados membros, foi criado em  
   1963 para proceder aos estudos necessários para elaboração da Declaração Relativa aos  
   Princípios do Direito Internacional que Regem as Relações Amistosas e Cooperação entre os  
   Estados Conforme a Carta das Nações Unidas, como um órgão subsidiário da VI Comissão da  
   Assembleia Geral da ONU, tendo a sua sessão inaugural na cidade do México, em 1964. 
87BRASIL. Decreto n. 1.570, de 13 de abril de 1937. Promulga as Convenções sobre direitos e  
   deveres dos Estados e sobre Asilo político, assinadas em Montevidéo a 26 de dezembro de  
   1933, por ocasião da Sétima Conferencia Internacional Americana. Promulgação, Brasília,DF,  
   abr. 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d1570.htm> 
   Acesso em: 12 out. 2017. 
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[...] a história da América Latina era a história do princípio da não-
intervenção nos assuntos internos dos Estados. Para os povos da América 
Latina, o princípio longe de ser uma mera cláusula formal, refletia suas 
profundas convicções e constituía a principal defesa jurídica de sua 
independência e soberania.88 
 

Durante os trabalhos do Comitê Especial, inúmeras delegações posicionaram-

se no sentido de que não só a intervenção militar era considerada uma intervenção, 

mas também “[...] atividades contra o sistema político, econômico e social de um 

Estado ou contra sua soberania ou integridade territorial, e tentativas de impor a um 

Estado uma forma específica de organização ou governo, constituem intervenção 

ilegal”89, resultando daí a conclusão que “[...] a formulação do princípio deveria tratar 

da intervenção sob qualquer forma, fosse aberta ou indireta, nos assuntos internos 

ou externos de um Estado, por motivos políticos, militares, econômicos, ideológicos 

ou outros”.90 

No entender de Antonio Augusto Cançado Trindade e Jaime Ruiz de 

Santiago: 

 

Dentre os exemplos de intervenção denunciados perante o Comitê Especial, 
figuraram e.g., as pressões para obtenção de concessões territoriais (tais 
como o estabelecimento de bases militares), as pressões para o 
reconhecimento ou não reconhecimento de um novo Estado ou governo 
mediante a ameaça de rompimento de relações diplomáticas, as pressões 
para a conclusão de “tratados de defesa recíproca” entre poderes coloniais 
e suas ex-colônias.91 

 

Além disto, restou destacada por algumas delegações, como a da 

Tchecoslováquia, Polônia e Gana, a relação existente entre o dever de não-

intervenção e o princípio da autodeterminação dos povos.  

Para a elaboração do princípio da não-intervenção, o Comitê Especial, valeu-

se de importante documento já existente, qual seja a Resolução 2131 (XX) de 1965, 

da Assembléia Geral da ONU, que contém a “Declaração sobre a Inadmissibilidade 

                                                           
88 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva dimensión de lãs  

  necesidades de protección  del ser humano em el início del siglo XXI. 2 ed. San José, C. R.:  
  Impressora Gossestra Internacional, 2002.p.95. 

89 ONU. United Nations Generaly Assembly. Document A/6165, par. 43. Disponível em < 
https://digitallibrary.un.org/record/847363/files/A_6165-EN.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

90 ONU.United Nations Generaly Assembly. Document A/6955, par. 92. Disponível em  
<https://digitallibrary.un.org/record/1290431/files/A_6955-EN.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

91 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva dimensión de lãs  
necesidades de protección  del ser humano em el início del siglo XXI. 2 ed. San José, C. R.:  
Impressora Gossestra Internacional, 2002. p.113. 
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de Intervenção nos Assuntos Internos dos Estados e Proteção de sua 

Independência e Soberania”.92 

Ao concluir os trabalhos e elaborar Declaração Relativa aos Princípios do 

Direito Internacional Referentes às Relações Amistosas e à Cooperação entre os 

Estados Conforme a Carta das Nações Unidas, o Comitê Especial redigiu o princípio 

da não-intervenção dispondo que a “intervenção armada e todas as formas de 

interferências ou atentados contra a personalidade do Estado ou contra seus 

elementos, políticos e culturais, são contrários ao direito internacional”93, estipulando 

ainda que a nenhum Estado é dado utilizar-se ou encorajar o uso  “de medidas 

econômicas, políticas, ou de qualquer outro tipo, para coagir outro Estado para dele 

obter a subordinação do exercício de seus direitos soberanos e dele extrair 

vantagens de qualquer tipo”, acrescentando por fim que “a escolha de seus próprios 

sistemas político, econômico, social e cultural sem interferência de qualquer tipo de 

outro Estado é um direito inalienável de todo Estado”.94 

Assim, com a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas da 

Declaração Relativa aos Princípios do Direito Internacional Referentes às Relações 

Amistosas e à Cooperação entre os Estados Conforme a Carta das Nações Unidas, 

o princípio da não-intervenção teve ratificada a sua importância no cenário 

internacional, de forma completa e abrangente.  

José Francisco Rezek explicita que, 

 

Em direito interno as normas são hierarquizadas como se se inscrevessem, 
graficamente, numa pirâmide encabeçada pela lei fundamental. Não há 
hierarquia entre as normas de direito internacional público, de sorte que só 
a análise política – de todo independente da lógica jurídica – faz ver um 
princípio geral, qual o da não-intervenção nos assuntos domésticos de certo 
Estado, como merecedor de maior zelo que um mero dispositivo contábil 
inscrito em tratado bilateral de comércio ou tarifas.95 

 

Delimitado por Dalmo de Abreu Dallari como a “[...] abstenção deliberada de 

                                                           
92 UN. United Nations.  Resolution adopted by General Assembly 2131 (XX). Declaration on the  
    inadmissibility of intervention in the domestic affairs of states and the protection of their  
    independence and sovereignty.1965. Disponível em: <http://www.un- 
   documents.net/a20r2131.htm>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
93 UN. United Nations. Security Council. Disponível 

em:<<http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2016.shtmlAcesso em: 20 dez 2017. 
94 Ibidem. 
95 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 15. ed. rev. e atual. São  
    Paulo: Saraiva, 2014.p. 2. 
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interferência nos assuntos internos de outros Estados”96,tem-se que, historicamente, 

o princípio da não-intervenção foi incluído na Doutrina de Monroe97, em função de, 

no Congresso de Verona (1822), a Santa Aliança ter decidido intervir na Espanha, 

para evitar que houvesse uma tentativa de reconquista das colônias espanholas na 

América.98 

O princípio da não-intervenção seria, pois, o princípio segundo o qual o 

Estado, ao autodeterminar-se, deve abster-se de qualquer tentativa ou ameaça de 

intervenção em outro Estado. Em vista disso, o Estado que desrespeita o princípio 

da não-intervenção ofende a soberania do Estado que sofre a intervenção, ferindo 

assim a sua capacidade de autodeterminação.99 

Após a Segunda Grande Guerra, as discussões sobre o princípio da não-

intervenção foram retomadas com força total. As inúmeras atrocidades e o total 

descaso com os direitos humanos marcaram o período da Guerra, abrindo caminho 

para tomada de medidas que garantissem a imediata universalização dos direitos 

humanos, também chamada “globalização dos direitos humanos”.100 

Segundo Flávia Piovesan, daí resultam duas importantes consequências: 

 

1ª) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que 
passa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são 
admitidas intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos 
humanos; isto é, permitem-se formas de monitoramento e responsabilização 
internacional, quando os direitos humanos foram violados; 
 

                                                           
96  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva,  
    2016.p.165. 
97  Em 2 de dezembro de 1823 o estadista norte-americano JAMES MONROE, então Presidente da 

República dos Estados Unidos da América, enviou ao Congresso de sua terra uma mensagem 
que veio a constituir o fundamento da política exterior americana. Ela visava a repelir a 
recolonização dos Estados latino-americanos que vinham de se libertar do jugo de suas 
metrópoles e conter a penetração russa nas costas americanas do Pacífico Norte, dado que o 
Império Czarista reivindicava direitos exclusivos de pesca até 51 graus de latitude. Esses 
possíveis direitos serviam de excelente pretexto para a progressiva penetração do território 
americanos. [...] Da leitura da mensagem de MONROE se verifica que ela pode ser resumida em 
quatro itens: 1) os Estados do Novo Mundo que se emanciparam de suas metrópoles têm o direito 
adquirido à sua independência e assim não podem voltar à antiga condição de colônias; 2) os 
Estados europeus não podem intervir nos negócios dos Estados americanos, sob qualquer 
pretexto; 3) o continente americano não é suscetível de ocupação ou conquista por parte dos 
Estados europeus; 4) os Estados americanos não interviriam nos negócios dos Estados europeus. 
(ARAÚJO, 1998. p. 98 e 99). 

98  A idéia de não-intervenção européia na América foi defendida por outros estadistas norte- 
    americanos anteriores a James Monroe, como Thomas Jefferson (1808) e James Madison (1811).  
99  CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988.Rio de Janeiro:  
    Forense Universitária, 1998.v. 1.  
100 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.  6.ed. rev. ampl.  
     e atual. São Paulo: Max Limonad, 2004.p.93. 
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2ª) a cristalização da idéia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na 
esfera internacional, na condição de sujeito de Direito.101 

 

Verifica-se, pois, que o conceito de não-intervenção sofre, neste caso, 

profunda influência, passando a ser relativizado nos debates internacionais que 

destacam a supremacia da proteção dos direitos humanos, prenunciando-se com 

isso “o fim da era em que a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era 

concebida como um problema de jurisdição doméstica, decorrência de sua 

soberania”.102 

Dessa forma, dá-se início a um cuidadoso processo de relativização da 

soberania dos Estados e a matéria dos direitos humanos passa a ser debatida no 

cenário internacional a partir da concepção contemporânea que a caracteriza como 

universal. 

 

1.3 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA ESTATAL 

 

A soberania, que, como já abordado, é um dos elementos caracterizadores do 

Estado Moderno, não detém um conceito de fácil elaboração. Atualmente, definir 

soberania é tão arriscado que a maioria dos estudiosos prefere não apontar as 

conceituações clássicas do termo.103 

Fatores como a globalização104, as políticas de mercado e o neoliberalismo, a 

multiplicação de organizações não governamentais, o surgimento dos blocos 

econômicos e a participação de atores não estatais nas políticas internas dos 

Estados, impedem ou, ao menos, tornam bastante difícil de se admitir a classificação 

da soberania como poder supremo do Estado.105 

                                                           
101 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.  6.ed. rev. ampl. 

e atual. São Paulo: Max Limonad, 2004.p. 95. 
102Ibidem.p.96. 
103 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 

Traducão: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes, 2002.p.VIII. 
104“Para alguns, ‘globalização’ é  o que devemos fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a 

causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, ‘globalização’ é o destino mediável do mundo, um 
processo irreversível; é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da 
mesma maneira. Estamos todos sendo ‘globalizados’ – e isso significa basicamente o mesmo para 
todos.”(BAUMAN,1999, p. 7.) 

105 SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao direito internacional público. 3. ed.  
rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.p.154. 
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Por esta razão, diz-se que das diversas crises pelas quais passa o Estado106, 

uma delas está, de forma implícita, ligada ao seu conceito, uma vez que questiona a 

manutenção da soberania como elemento caracterizante do Estado, em paridade 

com o território e o povo.107 

Segundo Hanna Arendt:  

 

Conseqüentemente, a soberania nacional perdeu a sua conotação original 
de liberdade do povo e adquiriu uma aura pseudomística de arbitrariedade 
fora da lei. Em sua essência, o nacionalismo é a expressão dessa perversa 
transformação do Estado em instrumento da nação e da identificação do 
cidadão com o membro da nação. A relação entre o Estado e a sociedade 
foi determinada pela luta de classes, que havia suplantado a antiga ordem 
feudal. Permeou a sociedade um liberalismo individual que acreditava, 
erradamente, que o Estado governava meros indivíduos, quando na 
realidade governava classes, e que via no Estado uma espécie de entidade 
suprema, diante da qual todos os indivíduos tinham de curvar-se.108 

 

Neste contexto, importa, primeiramente, apresentar o caminho histórico que o 

conceito de soberania109 percorreu até os dias atuais, para então se verificar até que 

ponto a possibilidade de intervenção nos Estados impacta na conceituação de 

soberania, aqui entendida como a intervenção autorizada no plano internacional, 

conforme estudado na subseção anterior.  

A partir de tal análise, é possível uma melhor reflexão sobre a instigante 

afirmação feita por Manuel Castells no terceiro volume da trilogia “A era da 

informação: economia, sociedade e cultura”, denominada “Fim de Milênio”, de que, 

no terceiro milênio, os Estados subsistirão, mas as suas soberanias sucumbirão.110 

                                                           
106“O exame da realidade do mundo, nos dias de hoje, bem como as modificações ocorridas na 

trajetória histórica do Estado Constitucional Moderno, levam à constatação de que houve uma 
mudança estratégica na postura dos Estados, tanto no plano internacional como interno, 
caminhando-se, a passos largos, para a superação de sua base teórica, conforme ele foi 
concebido como nacional, territorial e soberano”. (CRUZ, 2014. p.101). 

107STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência política e teoria geral do Estado. 
8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 

108 ARENDT, Hannah.As origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo,  totalitarismo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p.262. 

109“O conceito de Soberania pode ser concebido de maneira mais ampla ou de maneira estrita. Em 
sentido lato, indica o Poder de mando de última instância, numa Sociedade política e, 
consequentemente, a diferença entre esta e as demais organizações humanas, nas quais não se 
encontra este Poder supremo. Este conceito está, assim, intimamente ligado ao Poder político. Já 
em sentido estrito, na sua significação moderna, o termo Soberania aparece, no final do século 
XVI, junto com o Estado Absoluto, para caracterizar, de forma plena, o Poder estatal, sujeito único 
e exclusivo da política.” (CRUZ, 2014, p. 96). 

110 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e 
Terra, 2009. v. 3. p .432. 
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Antes de tudo, é importante observar que o objetivo não é tornar ilegítimo o 

sistema jurídico de proteção humanitária dos Estados nacionais. Longe disso, a 

finalidade é garantir à sociedade subsídios estruturais que ratifiquem a eficácia e a 

legitimidade de seus direitos na condição de seres humanos, os quais, em muitos 

casos, acabam por ser frustrados, a despeito da positivação interna, em razão da 

falta de eficácia, eficiência e efetividade operacionais. 

A partir do cenário atual mundial de proteção (e efetividade) dos direitos 

humanos, surge a premente necessidade de uma análise de cunho revisionista do 

conceito de soberania, a fim de atribuir-lhe uma abrangência democrática, com a 

afirmação da cidadania na existência nacional.  

Se realmente existe um sincero propósito por parte dos governantes de 

acabar com as impunidades decorrentes da ineficácia, ineficiência e falta de 

efetividade do sistema jurídico interno no exercício da sua função precípua de 

garantidor da justiça e da paz social, a recepção dos instrumentos internacionais de 

realização dos direitos humanos seria de grande valia nesta luta, priorizando a 

manutenção do respeito e do resguardo da dignidade humana.  

Surge então o questionamento: é admissível se falar de uma soberania 

limitada? E qualquer resposta que se dê, independente do posicionamento adotado, 

pressupõe uma análise do conceito de soberania que se está discutindo, ou seja, 

discute-se o conceito histórico ou o conceito dogmático de soberania? 

E nesse antagonismo de posicionamentos, tem-se, de um lado, concepções 

como a de Reinhold Zippelius, que na defesa da inflexibilidade da soberania111 diz 

que esta não se perderá enquanto o Estado for capaz de retomar o seu poder de 

direção112. E, de outro lado,  posicionamentos como o de Lier Pires Ferreira Jr., que 

                                                           
111“Em seu Jus gentium: methodo scientifica pertractatum (1749), Christian Wolf (1679-1754) 

sustentava o caráter absoluto da soberania, e que o Direito das Nações seria um sistema de 
direitos e de justiça que deve prevalecer entre os Estados, pertencente à lei da natureza. Não foi 
por acaso que ele intitulou seu trabalho  de O direito das nações de acordo com um método 
científico, já que as ideias ali defendidas estão lastreadas em uma metodologia dedutiva (e não 
descritiva), e por isto decorrem das normas então universalmente aceitas (primeiros princípios). 
Assim, para ele, igualdade, soberania, liberdade e independência seriam os direitos naturais dos 
Estados”. (RAMOS, 2012, p.384, grifo do autor). 

112 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do Estado. Tradução de: Karin Praefke-Aires Coutinho. 3. ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenklan, 1997.p.91. 



41 
 

 
 

sustenta que a realidade das relações internacionais modernas,  leva à supressão 

da ordem jurídica soberana estatal e à própria aniquilação do Estado.113 

Evidencia-se, a partir do que já se analisou, que a tensão conceitual estatal 

em discussão diz respeito ao sentido dogmático de soberania, procedente de um 

discurso ideológico de caráter nacionalista, que eleva a soberania a uma posição 

intangível e imutável. 

Todavia, tanto no debate acadêmico como no jurídico, não é esta concepção 

que deve prevalecer. É necessário, ao contrário, afastar o valor absoluto do conceito 

dogmático de soberania, assim como da sua teoria organicista, a qual não aceita a 

supressão ou a evolução conceitual dos elementos que caracterizam Estado. A 

soberania, como dogma, impede a evolução do Estado, das relações internacionais 

e, sobretudo, da proteção dos direitos humanos. 

Sob outro ângulo, admitir o conceito histórico de soberania em detrimento do 

dogmático, permite que se aceite a sua (r)evolução conceitual. Uma vez que, em 

seu sentido histórico, a soberania autoriza reestruturações e ajustes, justamente por 

ser o resultado do transcurso do tempo e das evidentes transformações estatais, 

sociais e culturais. 

Neste sentido, ensina Jania Maria Lopes:  

 

A solidariedade pode, então, ser invocada para dar respostas a essa 
tensão, razão pela qual é extremamente pertinente pensar em termos de 
soberania solidária. Por isso, uma das preocupações da teoria crítica é 
construir a dimensão normativa da solidariedade que tenha uma extensão 
mundial sendo transformada, assim, em solidariedade cosmopolita  e que 
pressuponha uma sociedade internacional justa.114 

 

Tal pensamento está em conformidade com a figuração de Zygmunt Bauman 

a respeito da fluidez como o momento presente na era moderna. Para o autor 

polonês, o dissolver dos sólidos, o transformar em líquido o que era, então, concreto, 

é um traço característico da modernidade, uma vez que “[...] os líquidos, 

                                                           
113 FERREIRA JÚNIOR, Lier Pires. Estado e soberania no contexto da globalização. In: GUERRA, 

Sidney; LUIZ SILVA, Roberto (Coord.). Soberania: antigos e novos paradigmas. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2004. 

114 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 
emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018.p.56. 
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diferentemente dos sólidos [...] não se atêm a qualquer forma [...]. Para eles o que 

conta é o tempo mais que o espaço que lhes toca ocupar”.115 

A essencialidade do tempo para a liquidez é o que garante a sua dimensão 

histórica. O tempo faz a história e dela resulta. O tempo conquista historicidade. 

Dessa forma, “em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao 

contrário, o tempo é o que importa [...]. Descrições de líquidos são fatos 

instantâneos, que precisam ser datados”.116 

Por analogia, o conceito dogmático de soberania é sólido. O tempo não o 

modifica, ele já nasce íntegro e concluído. O tempo lhe é deletério. Já o conceito 

histórico é líquido, é fluido, evolui com o decorrer do tempo e aceita historicidade. A 

(r)evolução conceitual histórica não põe cabo a sua existência, leva tão somente à 

sua adequação. 

Ou seja, não há qualquer incoerência em dizer que a ingerência atinge o 

conceito de soberania (histórica) e, por consequência, do próprio Estado e, 

concomitantemente, dizer que a soberania continua sendo um elemento 

caracterizador do Estado. Contrario sensu, perfilhado o conceito dogmático de 

soberania (sólido, rígido, imutável), o desfecho seria obrigatoriamente o inverso.  

Assim, tem-se que a ingerência com finalidade humanitária117, se empregada 

com cuidado e em consonância com as diretrizes internacionais de legitimidade da 

                                                           
115 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Plínio 

Dentzien, 2001.p.8 e12. 
116 Ibidem. 
117“As formas de intervenção humanitária seguem basicamente dois modelos, conforme se registra: o 

primeiro foi o seguido desde o final do século XIX; o segundo pode ser exemplificado pelo 
bombardeio de alvos civis e militares na Iugoslávia por forças da NATO durante 72 dias, e que 
teve início em 24.03.199. De acordo com o primeiro modelo, admitido por grande parte da doutrina 
da época, justificaria a intervenção um certo Direito de Intervenção Humanitária (Right of 
Humanitariam Intervention; Droit de l’Intervention d’Humanité). Em casos em que algum Estado 
abusasse de seu poder soberano mediante tratamento cruel e desumano das pessoas sujeitas à 
sua jurisdição, passava a ser considerado como sujeito à ação de qualquer Estado preparado para 
intervir. A atuação, portanto, tinha um caráter de polícia, e nenhuma alteração na soberania dela 
resultava. [...] Finalmente, admitia-se até mesmo a legalidade de uma intervenção quando se 
tratasse de governos fracos ou da falta de autoridade de governos, que pudessem levar à 
anarquia. Em muitos casos, as ações meramente encobriam atos de imperialismo, como ocorreu 
da invasão de Cuba pelos Estados Unidos, em 1898. Compreensivamente, a doutrina da 
intervenção humanitária não sobreviveu  à era pós-1919. Já o segundo modelo leva à dificuldade 
teórica de classificação da atuação das entidades e forças envolvidas, dada a extraordinária 
multiplicidade das formas que assume. No caso do bombardeio da Iugoslávia, esse problema 
deriva especialmente do fato de que não se justificam as alegações de que existiriam motivos 
humanitários, pois o uso da força estava diretamente ligado a uma agenda política paralela, ou 
seja, da aceitação, por parte do governo iugoslavo, de várias exigências políticas acerca do estudo 
do Kosovo, feitas a partir de outubro de 1998, as quais foram acompanhadas de ameaças 
internacionais de emprego de campanhas de bombardeios maciços. Essa base jurídica frágil para 
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intervenção e de observância aos direitos humanos, por certo será bem aceita e não 

atingirá fatalmente a soberania do Estado sede da intervenção. Até porque, se 

atingida a finalidade de coibir as perversidades cometidas contra seres humanos, 

qualquer relativização à soberania estatal será um detalhe. 

Paulo Marcio Cruz ressalta a impossibilidade da soberania, nos dias atuais, 

ser qualificada como inalterável, definida como de conteúdo permanente e 

indissolúvel, sendo a interdependência cada vez mais significativa dos estados o 

motivador de tal impossibilidade. Diz o autor: 

 

A interdependência entre os diferentes Estados faz com que todos eles 
devam ter em conta a reação da comunidade de estados no momento de 
adotar decisões das mais diversas. Mais precisamente, o desenvolvimento 
de organizações transnacionais – ou comunitárias, como gostam alguns 
autores – levou muitos Estados a renunciarem – implícita ou explicitamente 
– à sua independência de ação, em muitas áreas, em favor de outros países 
– no caso de alianças militares com países mais fortes – ou em favor de 
organizações de Estados, cujo exemplo mais paradigmático é o da União 
Europeia.118 

 

 Para Hans Kelsen, segundo  sua teoria monista119, no que se refere a um 

sistema jurídico singular, a tendência é que a linha divisória existente entre o direito 

                                                                                                                                                                                     

justificar os referidos bombardeios foi levada em conta na Declaração Ministerial de 24.09.1977, 
elaborada durante o encontro dos Ministros dos Negócios Exteriores realizado em Nova Iorque 
imediatamente após o encerramento das operações de bombardeio pelas forças da OTAN. [...]. O 
final da Guerra Fria representou um importante momento para as operações de intervenção 
humanitária, associadas às operações de manutenção da paz da ONU, considerando-se, na 
verdade, o ano de 1988 (um ano antes da queda do Muro de Berlim) como o marco inicial das 
chamadas ‘operações de segunda geração’”. (CRETELLA NETO, 2007, p.495-497). 

118 CRUZ, Paulo Marcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no 
século XXI. Coleção Sul. Univali: Itajaí/SC, 2014. p.105. 

119 “[...] o tema do conflito entre as normasinternacionais e a ordem interna evoca duas grandes 
correntes doutrinárias que disputam omelhor equacionamento da questão: o dualismo, pregado no 
âmbito internacional porTriepel e Anzilotti e seguido no Brasil por Amílcar de Castro, e o monismo, 
concepçãodesenvolvida por Hans Kelsen e seguida no Brasil pela maior parte da doutrina, 
inclusiveValladão, Tenório, Celso D. de Albuquerque Mello e Marotta Rangel. [...] o monismo 
jurídico afirma, com melhor razão, que o direito constitui uma realidade, um sistema, e que tanto o 
direito internacional quanto o direito interno integram esse sistema. Por assim ser torna-se 
imperativa a existência de normas que coordenem esses dois domínios e que estabeleçam qual 
deles deve prevalecer em caso de conflito. Kelsen admite, em tese, o monismo com prevalência 
da ordem interna e o monismo com prevalência da ordem internacional, embora seja partidário 
deste último. A superioridade do direito internacional sobre o direito de cada Estado foi afirmada, 
desde 1930, pela Corte Permanente de Justiça Internacional”. (BARROSO, 2004, p.15-16).  

     A seu turno, a doutrina dualista, defendida por Heinrich Triepel (1868-1946) jurista e filósofo 
alemão, “[...] a ordem internacional e a ordem interna são duas ordens jurídicas que coexistem 
independentemente, não sendo passíveis de conflito entre si. Para que uma norma internacional 
possa valer na esfera interna é necessário que a mesma sofra um processo de recepção, 
transformando-se em regra jurídica interna. A partir daí, só é possível conflito entre duas normas 
internas, a ser resolvido pelo tradicional mecanismo: Lex posteriori derogat lex priori”. (RODAS, 
1987, p. 43-51). 
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internacional e a ordem jurídica interna dos Estados desapareça. Para o autor,a 

evolução jurídica que se vive levará, ao fim, à formação de um “Estado Mundial”, por 

meio da cada vez maior centralização voltada à “[...] unidade de organização de uma 

comunidade universal de direito mundial”.120 

 Valerio Mazuolli ressalva a existência de um “monismo internacionalista 

dialógico”121 em complemento ao monismo internacionalista clássico, para o qual as 

normas de direito internacional (tratados) sempre prevalecem à ordem jurídica 

interna dos Estados.  Para o autor, quando se trata de direitos humanos, no 

confronto entre norma interna e tratados internacionais, deve ter prevalência a 

norma mais adequada e que melhor solucione o caso concreto.122 

 Não restam dúvidas, pois, que o conceito de soberania evoluiu e continuará 

evoluindo ao logo da história. Sob uma concepção histórico-conceitual não se 

admite mais uma soberania absoluta, inflexível e protetora de arbitrariedades ou 

omissões estatais. Com a evolução normativa da proteção humanitária internacional, 

evoluíram também as limitações impostas aos Estados nacionais, limitações essas 

que não têm por fim minimizar a força do Estado de Direito, mas sim fortalecer a 

proteção subsidiária à pessoa humana, como objeto de proteção internacional, 

independente de sua nacionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 KELSEN, Hans.Teoria pura do direito.Tradução: João Baptista Machado. 6 ed. Martins Fontes: 

São Paulo, 1998.p.230. 
121MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 90. 
122“Assim, no que tange ao tema dos ‘direitos humanos’ é possível falar na existência de um monismo 

internacionalista dialógico. Ou seja, se é certo que à luz da ordem Jurídica internacional os 
tratados internacionais sempre prevalecem à ordem jurídica interna (concepção monista 
internacionalista clássica) não é menos certo que mesmo se tratando dos instrumentos que 
versam direitos humanos pode haver coexistência e diálogo entre eles e as normas de Direito 
interno. Em outros termos, no que tange às relações entre os tratados internacionais de direitos 
humanos e as normas domésticas de determinado Estado, é correto falar num ‘Diálogo das 
fontes’” (MAZZUOLI, 2014, p.90). 
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2 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 

ESSÊNCIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A SOBERANIA ESTATAL 

 

2.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Um dos mais importantes direitos fundamentais do homem é o princípio da 

dignidade da pessoa humana, o qual passou a ser o fundamento do Estado 

Democrático de Direito e uma das principais lutas da sociedade internacional na 

defesa dos direitos humanos.123 

Não há como se falar em direitos humanos e fundamentais sem se falar em 

dignidade. De acordo com José Cretella Junior:  

 

[...] o ser humano, o homem, seja de qual origem for, sem discriminação de 
raça, sexo, religião, convicção política ou filosófica, tem direito a ser tratado 
pelos semelhantes como ‘pessoa humana’, e este direito encontra-se 
insculpido no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 
figurando como princípio basilar e norteador do atual Estado de direito.124 
 

Na lição de José Afonso da Silva, a dignidade acaba por se confundir com a 

própria natureza do ser humano, uma vez que é “[...] atributo intrínseco, da essência, 

da pessoa humana, único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer 

                                                           
123“Normalmente, prefere-se utilizar a expressão “direitos humanos” para os direitos reconhecidos em 

documentos de direito internacional, ao passo que os direitos fundamentais são positivados na 
esfera do direito constitucional de determinado Estado. Na maioria das vezes, por sinal, os 
mesmos direitos são identificados tanto no plano internacional como no plano normativo interno de 
vários países, a ponto de os juristas não se preocuparem com a realização de uma distinção.Uma 
outra distinção, ora no plano interno, é feita entre os direitos fundamentais individuais e os direitos 
da personalidade: aqueles são visualizados como direitos constitucionais reconhecidos para a 
proteção das pessoas em face da ordem estatal; estes, mais especificamente, os direito inerentes 
à pessoa humana para a sua proteção nos relacionamentos particulares e sociais, por vezes até 
reconhecidos como direitos fundamentais.” (OTERO; SILVA,2012, p. 94).A seu turno Ingo 
Wolfgang Sarlet ensina:  “Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 
fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 
passagem, procedente para a distinção é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para 
aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação 
com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada 
ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, 
de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)”. (SARLET, 2015, 
p.30). 

124 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1998.v. 1.p.139. 
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preço, que não admite substituição equivalente”.125 

Considerando o conceito filosófico de dignidade126, passando em sua 

concepção moral e partindo para princípio jurídico que é, a dignidade da pessoa 

humana transformou-se em um novo viés jurídico do homem. A partir da 

conceituação de dignidade da pessoa humana, o direito passou a se preocupar não  

somente com a existência do homem, mas também com as condições para uma 

existência digna do homem. Não apenas o homem passou a ser considerado pelo 

direito, mas também “o que dele, com ele e por ele se pode fazer em uma sociedade 

política”127.  Como valor supremo e fundamental, a dignidade da pessoa humana 

transforma-se em princípio de direito integrante dos sistemas constitucionais.128 

Nesse sentido, Cármem Lucia Antunes Rocha coloca que: 

 

A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não 
retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos 
Estados contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento de 
conteúdo do Direito, o qual tem a sua vertente no valor supremo da pessoa 
humana considerada em sua dignidade incontornável, inquestionável e 
impositiva, e uma nova concepção de Constituição, pois, a partir do 
acolhimento daquele valor tornado princípio em seu sistema de normas 
fundamentais, mudou-se o modelo jurídico-constitucional que passa, então, 
de um paradigma de preceitos, antes vigente, para um figurino normativo de 
princípios.129 

 

A palavra dignidade provém do latim dignitate e pode traduzir-se como 

honradez, honra, nobreza, decência, respeito a si próprio, ligando-se ao ser humano 

pela representação de um estado de espírito, advinda de uma abstração intelectual.   

Immanuel Kant, que é considerado, na filosofia Iluminista em que está inserido, 

como uma das raízes doutrinárias do princípio da dignidade humana, concebe o 
                                                           
125 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. 

In:Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro,n. 212, p. 89-94, abr./jun.1998.p.91. 
126“A dignidade, em seu sentido lato, trata-se da essência do homem, ou seja, a característica que 

torna o homem humano, ontologicamente falando, é aquilo que ele ‘é’. Todavia, cumpre 
estabelecer, que não basta a definição ontológica para definir que vem a ser dignidade,  posto que 
o homem não é somente aquilo que é, mas também, aquilo que deve-ser, devendo-se fazer, 
também, um resgate teleológico da dignidade humana. Portanto, segundo as lições de José 
Francisco de Assis Dias, a dignidade é o que ontologicamente somos e teleologicamente devemos 
ser. É enquanto fundamento dos direitos humanos, aquela dimensão essencial do homem, 
ontologicamente radica de sua natureza, e, teleologicamente, posta como meta para o homem ao 
longo de sua existência”. (ZENNI; FÉLIX, 2015, p. 59). 

127 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão 
social. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos.Fortaleza, s.1, n. 2, p. 49-67, maio 
2016. Disponível em: <http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/29>. Acesso em: 22 jan. 
2018. 

128 Ibidem. p.52. 
129 Ibidem. p.53. 
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homem como ser racional dotado de autonomia moral, considerando que a “[...] 

vontade de um ser racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente 

como legisladora, porque de outra forma não podia pen-sar-se como fim em si 

mesmo”.130 

Discorrendo sobre dignidade como um “valor íntimo”, diz o filósofo Iluminista: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra equivalente; 
mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite 
equivalente, então ela tem dignidade. 
O que se relaciona como as inclinações e necessidades gerais do homem 
tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é 
conforme a um certo gosto, isto é a uma satisfação no jogo livre e sem 
finalidade das nossas faculdades anímicas, tem um preço de afeição ou de 
sentimento(Affektionspreis); aquilo porém que constitui a condição só 
graças à qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem 
somente um valor relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é 
dignidade.

131
 

 

A dignidade é tida como o “primeiro fundamento de todo o sistema 

constitucional”.132É ela que dá a direção, sendo o primeiro comando a ser seguido 

pelo intérprete. É absoluta, plena, não podendo ser arranhada ou por qualquer 

argumento relativizada.133 

Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, o ser humano 

tem o direito de ser tratado pelos seus semelhantes como pessoa humana, sem 

discriminação de raça, sexo, religião, convicção política ou filosófica, sendo 

considerado como aviltante e merecedor de combate qualquer tipo de 

comportamento contrário a esse bem dos indivíduos.134 

Para Alexandre de Moraes, são decorrentes imediatos da dignidade da pessoa 

humana os direitos à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, dentre outros, 

sendo a dignidade  

 

[...] um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

                                                           
130KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes.Tradução: Paulo Quintela. 

Lisboa/Portugal: Edições 70, 2007. p.77, grifo do autor.  
131 Ibidem. p.65-67. 
132 NUNES, Luis Antônio Rizatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: 

doutrina e jurisprudência. São Paulo, SP: Saraiva, 2002. p. 45. 
133 Ibidem. 
134 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1998.v. 1.p.139. 
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vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se em mínimo invulnerável que todo o estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos.

135 
 

 Na seara internacional, os direitos humanos ganharam força após o término 

da Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas durante este período da 

história marcaram uma total ruptura com os direitos humanos e foi a elevação 

desses direitos ao patamar internacional que acenou para o restabelecimento e a 

restauração desses direitos.  

Flávia Piovesan determina como marcos desse processo de 

internacionalização dos direitos humanos, o Direito Humanitário, a Liga das Nações 

e a Organização Internacional do Trabalho. Explica a autora que o Direito 

Humanitário é aquele aplicado em caso de guerra, “no intuito de fixar limites à 

atuação do Estado e assegurar a observância de direitos fundamentais”.136 

Em situações extremamente graves, nas hipóteses de conflito armado, o 

Direito Humanitário regulamenta juridicamente o uso da violência no cenário 

internacional, razão pela qual é considerado a primeira expressão de imposição de 

limites  “à liberdade e à autonomia dos Estados”.137 

A seu turno, segundo Flávia Piovesan, a Liga das Nações, criada após a 

Primeira Guerra Mundial, objetivou “promover a cooperação, paz e segurança 

internacional, condenando agressões externas contra integridade territorial e 

independência política de seus membros”138. Promulgada em 1920, a Convenção da 

Liga das Nações previa, ainda que de forma genérica, disposições normativas 

referentes aos direitos humanos, estabelecendo “sanções econômicas e militares a 

serem impostas contra os Estados que violassem suas obrigações”.139 

Por fim, ressalta a autora, a contribuição dada pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT)a este processo de internacionalização dos direitos humanos. 

Também criada após a Primeira Guerra Mundial, a OIT pretendia estabelecer 

                                                           
135 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2007. p.46-47,grifo 

do autor. 
136 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.  6.ed. rev. ampl. 

e atual. São Paulo: Max Limonad, 2004. p. 132. 
137 Ibidem. p. 133. 
138 Ibidem. p. 134. 
139 Ibidem. 
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padrões, em nível internacional, de bem estar e condições de trabalho, aos quais os 

Estados membros “passavam a aderir, comprometendo-se a assegurar um padrão 

justo e digno nas condições de trabalho”.140 

Como consequência desse movimento inicial de internacionalização do 

direito, deu-se o reconhecimento internacional do princípio da dignidade da pessoa 

humana com a promulgação, em 1948, pela Assembleia Geral da ONU, da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem141-142, a qual, a partir de então, foi 

acolhida “como inspiração e orientação no processo de crescimento de toda a 

comunidade internacional no sentido de uma comunidade não só de Estados, mas 

de indivíduos livres e iguais”143. 

O texto ratifica em seu artigo 1º que “ [...] todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos”144, sendo dotadas de razão, devendo prevalecer, nas 

suas relações, o espírito de fraternidade.  

A defesa internacional dos direitos fundamentais do ser humano tem 

assumido uma configuração cada vez mais global, transmitindo uma ideia de justiça 

globalizada, exigindo que os Estados nacionais cumpram os instrumentos jurídicos 

internacionais que regulam a matéria.  

                                                           
140 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.  6.ed. rev. ampl. 

e atual. São Paulo: Max Limonad, 2004.p. 135. 
141 A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 começa a ser delineado o 

chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de importantes tratados 
de proteção dos direitos humanos, de alcance global (emanados da ONU) e regional (emanados 
dos sistemas europeu, interamericano e africano). Inspirados pelos valores e princípios da 
Declaração Universal, os sistemas global e regional compõem o universo instrumental de proteção 
dos direitos humanos, no plano internacional. Em face deste complexo aparato normativo, cabe ao 
indivíduo, que sofreu violação de direito, a escolha do aparato mais favorável. Nesta ótica, os 
diversos sistemas de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos indivíduos 
protegidos. Ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, estes sistemas se complementam, 
somando-se ao sistema nacional de proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade possível 
na tutela e promoção de direitos fundamentais.(PIOVESAN, 2005). 

142 No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 consta:“considerando que 
o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; [...] A Assembleia 
Geral proclama: 

     A presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como 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 sua 
observância universais e efetivos, tanto entre seus povos dos próprios Estados-Membros quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”(ONU, 1948, p. 4). 

143 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.p.28. 
144 Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres eiguais em dignidade e direitos. São dotadosde 

razão e consciência e devem agir emrelação uns aos outros com espírito defraternidade. (ONU, 
1948, p.4). 
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No Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana é apresentado, de 

maneira inédita, no inciso III do artigo 1º da Constituição da República de 1988, uma 

vez que os textos constitucionais anteriores não faziam menção a esse princípio. 

Sua inserção é feita como sendo o fundamento da própria organização política do 

Estado Democrático de Direito, estando, entre as finalidades de sua existência, 

assegurar condições sociais dignas aos cidadãos.145 

Todos os ramos do direito sofrem a influência da constitucionalização do 

princípio da dignidade da pessoa humana, passando o ordenamento jurídico 

irradiado por este princípio a integrar as novas formas de pensar e experimentar a 

relação sociopolítica.146 

O princípio da dignidade da pessoa humana  

 

[...] passou a ser princípio e fim do Direito contemporaneamente produzido e 
dado à observância no plano nacional e internacional. Contudo, não por ser 
um princípio matriz no constitucionalismo contemporâneo se pode ignorar a 
ambigüidade e a porosidade do conceito jurídico da dignidade da pessoa 
humana. Princípio de freqüente referência tem sido igualmente de parca 
ciência pelos que dele se valem, inclusive nos sistemas normativos. Até o 
papel por ele desempenhado é diversificado e impreciso, sendo elemento 
em construção permanente mesmo em seu conteúdo.147 

 

É neste cenário que o conceito de dignidade humana impõe um componente 

de organização e conformidade nas disputas das relações humanas comunitárias. 

Nesse ínterim, a continuidade dos seres humanos como espécie está 

irremediavelmente associada à perpetuação da natureza, o que faz com que, ao 

ampliar-se o conceito de dignidade, se assegure a conservação dos seres humanos 

numa concepção de responsabilidade pelo porvir, proporcionando um alargamento 

tanto da noção do que é ser humano como do que é a coletividade sem a qual o ser 

humano não remanesce. 

Retornando à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o 

recrudescimento do princípio da dignidade da pessoa humana  fica evidente no 

acatamento de princípios como o da liberdade e da igualdade, previstos no Artigo 1º 

                                                           
145ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão 

social. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Fortaleza, s.1, n. 2, p. 49-67, maio 
2016. Disponível em: <http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/29>. Acesso em: 22 jan. 
2018. 

146 Ibidem. 
147 Ibidem. p.55. 
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do documento já citado: o do direito à vida148; o da proibição de tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes149; o da não-discriminação150; o do respeito pela vida 

privada e familiar151; o direito à saúde, incluídos neste os direitos à alimentação, ao 

vestuário, à habitação152 dentre outros. 

Flávia Piovesan, tratando do movimento de expansão universal dos direitos 

humanos, deixa claro que acolher a dignidade da pessoa humana, com o peso 

axiológico que possui sobre os demais direitos, fundamenta à constituição de um 

sistema internacional. Para a autora, a dignidade é intrínseca a todo ser humano e 

depende somente deste, sendo incondicionada e independente de qualquer outro 

critério. Assim, todos e quaisquer tratados internacionais “incorporam o valor da 

dignidade humana”153, o qual se dissemina por todo o sistema internacional de 

proteção.  

Tem-se que, atualmente, foi alterada a concepção tanto do humano, como da 

dignidade por ele imposta e, por consequência, da comunidade em que está 

inserido. Quanto maior o aprofundamento no estudo do que é a dignidade humana, 

mais este entendimento se abre, confluindo para o que se tinha como não-humano, 

ampliando-se a humanidade  e reduzindo-se o poder opressor e destruidor. 

No que tange ao lugar de destaque ocupado pela dignidade da pessoa 

humana, como princípio fundante dos demais direitos constitucionalmente 

garantidos e alçados ao patamar de direitos fundamentais, Luis Roberto Barroso nos 

ensina que: 

 

                                                           
148“Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, àliberdade e à segurança pessoal”. (ONU, 1948, p. 

5). 
149“Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem atratamento ou castigo cruel, desumano 

oudegradante”. (ONU, 1948, p. 6). 
150“Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e têm direito,sem qualquer distinção, a igual proteção 

dalei. Todos têm direito a igual proteção contraqualquer discriminação que viole a 
presenteDeclaração e contra qualquer incitamento atal discriminação”. (ONU, 1948, p. 6). 

151“Artigo XII - Ninguém será sujeito à interferência em suavida privada, em sua família, em seu lar 
ouem sua correspondência, nem a ataque àsua honra e reputação. Todo ser humano temdireito à 
proteção da lei contra taisinterferências ou ataques”.(ONU, 1948, p. 6). 

152“Artigo XXV - 1. Todo ser humano tem direito a um padrão devida capaz de assegurar-lhe, e a sua 
família,saúde e bem-estar, inclusive alimentação,vestuário, habitação, cuidados médicos e 
osserviços sociais indispensáveis, e direito àsegurança em caso de desemprego, 
doença,invalidez, viuvez, velhice ou outros casos deperda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle”. (ONU, 1948, p. 13). 

153 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e princípio da dignidade da pessoa humana. In: LEITE, 
George Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas 
principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 188. 
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A dignidade humana tem seu berço secular na filosofia, onde pensadores 
inovadores como Cícero, Piccodella Mirandola e Immanuel Kant 
construíram ideias como antropocentrismo (uma visão de mundo que 
reserva ao ser humano um lugar e um papel centrais no universo), o valor 
intrínseco de cada pessoa e a capacidade individual de ter acesso à razão, 
de fazer escolhas morais e determinar seu próprio destino. Tendo suas 
raízes na ética, na filosofia moral, a dignidade humana é, em primeiro lugar, 
um valor, em conceito vinculado à moralidade, ao bem, à conduta correta e 
à vida boa.154 
 

Mas, conforme já abordado, foi efetivamente no decorrer do século XX, 

sobretudo no período Pós Segunda Guerra Mundial, que a dignidade humana 

ganhou força nos discursos políticos das nações que saíram vencedoras, com 

entonação de meta a ser cumprida.155 

Como valor, a dignidade da pessoa humana deve ser tratada como “núcleo 

básico e informador de todo o ordenamento jurídico”156, devendo servir como 

parâmetro e fundamento axiológico orientador tanto da compreensão como da 

interpretação do sistema constitucional.  

É a fonte de todos os direitos materialmente fundamentais, os quais são 

concretizados na dignidade humana, “o que torna possível o uso do critério da 

especialidade nos casos em que envolvam ofensas a direitos fundamentais 

específicos e lesões à dignidade humana que decorram de tais afrontas”.157 

Fazendo uma análise da constitucionalização dos direitos humanos, Daniel 

Sarmento destaca que o princípio da dignidade revela a preponderância da pessoa 

humana sobre o Estado. Destarte, reconhecendo o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o Estado reconhece a pessoa como fim, e a si, como um instrumento de 

garantia e promoção dos direitos fundamentais.158 

É por meio da dignidade da pessoa humana, atributo intrínseco que diferencia 

cada um dos seres humanos, que o homem se torna digno do “mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade”. O que implica uma série de 

direitos e deveres fundamentais, os quais garantem  a proteção da pessoa contra 

                                                           
154BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 
Tradução: Humberto Laport de Mello. 3. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 61. 

155 Ibidem. 
156 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.  6.ed. rev. ampl. 

e atual. São Paulo: Max Limonad, 2004. p. 59. 
157 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetória e metodologia. 1 ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 305. 
158 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004.p. 111. 
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“qualquer ato de cunho degradante e desumano” e que ela tenha  “condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável”, além de permitirem que a pessoa 

tenha uma participação ativa tanto no destino da sua existência em si, como no 

destino da sua existência como membro de uma sociedade.159 

Jorge Miranda apresentou as seguintes características da dignidade da 

pessoa humana: 

 

a) a dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada uma das 
pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta; b) cada pessoa 
vive em relação comunitária, mas a dignidade que possui é dela mesma, e 
não da situação em si; c) o primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a 
liberdade prevalece sobre a propriedade; d) a proteção da dignidade das 
pessoas está para além da cidadania portuguesa e postula uma visão 
universalista da atribuição de direitos; e) a dignidade da pessoa pressupõe 
a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao 
estado, às demais entidades públicas e às outras pessoas.160 

 

Para Fábio Konder Comparato, a história dos direitos humanos é 

desenvolvida a partir da ideia de que, em sua essência, os homens são iguais, “em 

sua comum dignidade de pessoas, isto é, como os únicos seres no mundo capazes 

de amar, descobrir a verdade e criar a beleza”.161 

Dessa forma, quando se fala em dignidade da pessoa humana, não se pode 

discutir relativizações ou limitações. Trata-se de valor absoluto que, inclusive, 

legitima o ordenamento jurídico no ambiente em que está inserida.  

A partir do princípio da dignidade da pessoa humana dá-se a composição e a 

estruturação dos demais direitos fundamentais162, ou seja, somente os direitos que 

refletem de forma perfeita este princípio podem ser classificados como direitos 

fundamentais.163 

                                                           
159 SARLET, Ingo Wolfang.Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.60 
 160MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional.Tomo IV . Coimbra: Coimbra, 1991. p. 169. 
161 COMPARATO, Fabio Konder. Direitos Humanos noBrasil: O passado e o futuro. In:Direitos 

Humanos – Legislação e Jurisprudência –Procuradoria Geral do Estado – Grupo deTrabalho 
de Direitos Humanos. São Paulo:Centro de Estudos, 2000.p.33. 

162 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais e justiça constitucional em estado de direito 
democrático. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. 

163“[...] os direitos fundamentais carecem da democracia, como consequência imposta pelo 
reconhecimento do princípio de igual dignidade de todas as pessoas que alicerça o edifício do 
moderno Estado de Direito. É que do princípio da dignidade da pessoa humana decorrem 
cooriginariamente exigências de igualdade e de liberdade individual que conduzem, de forma 
directa e necessária, à adopção da regra da maioria como princípio elementar de funcionamento 
do sistema político, pelo que, à luz dessa construção, se não houver democracia também não há 
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Tem-se, pois, a dignidade humana como valor absoluto, inafastável e 

irrenunciável da pessoa, que pode ser oposto contra as demais pessoas e contra o 

próprio Estado. Trata-se do núcleo fundante do Estado Democrático de Direito, que 

leva a proteção integral do homem, como sujeito passível de proteção erga 

omnes.164 

Para se ter direito ao exercício e à proteção da dignidade, basta a condição 

humana, não sendo aceita nenhuma forma de discriminação ou exclusão. 

 

 

2.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO 

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

Não há uma conceituação positivada para os direitos da personalidade. 

Tampouco há uma conformidade doutrinária com relação a este conceito, diante, 

sobretudo da complexidade do objeto165.  

O vocábulo “personalidade” - do latim personalitate, é definido no dicionário 

como a “qualidade pessoal, [...] o caráter essencial e exclusivo de uma pessoa”166. 

Em oposição à ideia de generalidade, personalidade  “expressa a singularidade, a 

independência, a vida autônoma do ente”167. Juridicamente, é entendida como a 

“aptidão que tem todo homem, por força da lei, de exercer direitos e contrair 

obrigações”.168 

 Ao questionar o que seria personalidade para o direito; a quais elementos da 

individualidade física e moral do homem seria estendida a proteção do direito; e 
                                                                                                                                                                                     

verdadeiro respeito pela dignidade da pessoa humana e, logo, pelo Estado de Direito (direitos 
fundamentais)”. (NOVAIS, 2012, p. 21.) 

164 “[d]emocrático vem a ser o Estado que garante a efetiva realização dos direitos fundamentais 
representativos dos anseios do povo”.(LEIRIA, 2009, p. 22.)  

165“O ser humano não vive isoladamente, vive em grupo ou sociedade; diante disso, o seu agir tem de 
se adaptar ao agir dos outros membros do grupo social, numa espécie de adaptação social; assim 
os valores morais passam a ser comuns entre os membros, que os adotam como padrão de 
comportamento. Com isso, a existência humana assume importante papel, verdadeira premissa 
axiológica, que possibilita o entendimento da existência da vida humana em sociedade, onde os 
valores éticos e morais são afins entre a maioria do grupo, razão pela qual a vida continua a gerar 
e a nutrir conceitos que se atraem e se permitem evoluir”.(FERMENTÃO, 2007, p. 59) 

166PERSONALIDADE. Dicionário brasileiro da língua portuguesa. São Paulo: Encyclopaedia 
Brittannica do Brasil, 1987. v. 3. p. 1321. 

167 SILVA, Joseph de Plácido e. Dicionário jurídico.v.3. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 1.154. 
168 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri (Org.). Dicionário técnico jurídico. São Paulo: Rideal, 1995. 

p. 437. 
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quais expressões de cada indivíduos seriam juridicamente protegidas,  Capelo de 

Sousa deixa claro o entendimento de que, mesmo em uma análise apenas quanto 

aos efeitos jurídicos do termo, não há uma uniformidade no conceito de 

personalidade.169 

 Segundo o autor, é possível atribuir um conceito que se refere à 

“personalidade jurídica”, que seria a “susceptibilidade de ser titular de direitos ou 

obrigações”, ligado, pois, a ideia de “sujeitos de direitos” e a um conceito de 

“personalidade humana juridicamente tutelada”, tida assim como “objecto jurídico”, 

que seria “a personalidade física ou moral juridicamente tutelada”.170 

Para Hans Kelsen171, a personalidade seria, pois, o primeiro dos bens 

jurídicos pertencentes à pessoa. Nas palavras do filósofo austríaco:  

 

[...] pessoa é o homem enquanto sujeito de direitos e deveres. Dado que, 
porém, não só o homem mas também outras entidades, tais como certas 
comunidades como as associações, as sociedades por ações, os 
municípios, os Estados, são apresentados como pessoas, define-se o 
conceito de pessoa como ‘portador’ de direitose deveres jurídicos, podendo 
funcionar como portador de tais direitos e deveres não só o indivíduo mas 
também estas outras entidades. [...] Dizer que o homem é sujeito jurídico, 
isto é, sujeito de direitos e deveres, não significa - como foi expressamente 
acentuado acima - senão que a conduta humana é conteúdo de deveres 
jurídicos e direitos subjetivos, e, portanto, o mesmo que dizer que um 
homem é pessoa ou tem personalidade.172 

 

Personalidade seria, por consequência, um conjunto de caracteres internos, 

por meio dos quais os indivíduo é capaz de expressar-se em seu meio social, 

deixando transparecer os seus atributos materiais e morais.173 

Para Cleide Fermentão, sob o ponto de vista do direito,  a personalidade 

jurídica é o que caracteriza o ser como pessoa, ou seja, a possibilidade de ser titular 

de direitos e deveres. O nascimento, ou mesmo a concepção, atribuem a todo ser 

humano a condição de pessoa, como sujeito de direitos e obrigações.174 

                                                           
169 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral da personalidade.Coimbra: 

Ed. Coimbra, 1995.  
170 Ibidem.p. 14. 
171 KELSEN, Hans.Teoria pura do direito.Tradução: João Baptista Machado. 6 ed. Martins 

Fontes:São Paulo, 1998. 
172 Ibidem. p. 120. 
173 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personalidade.Barueri, 

SP: Manole, 2002. 
174 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito e axiologia – o valor da pessoa 

humana como fundamento para os direitos da personalidade.  In: Revista Jurídica Cesumar, v. 7, 
n. 1, p. 57-80, jan./jun. 2007. 
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A personalidade humana como bem, juridicamente tutelado, é tida como “[...] 

o real e o potencial físico e espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o 

conjunto autônomo, unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua 

materialidade física e do seu espírito reflexivo, sócio-ambientalmente integrados”.175 

A personalidade é pois, o bem jurídico de maior importância dentre os bens 

jurídicos, haja vista que desse bem depende a fruição de outros bens jurídicos pelos 

sujeitos de direito. Neste sentido, ensina Elimar Szaniawki: 

 

Personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; 
consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no 
sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 
utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os 
demais bens (...). Os bens que aqui nos interessam são aqueles inerentes à 
pessoa humana, a saber: a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A 
proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo denomina-se 
direitos da personalidade.176 

 

Tem-se que é facilmente verificável a mutação que pode sofrer este conceito, 

partindo-se da análise do modo de vida de cada homem, daquilo que cada homem 

espera da sociedade em que está inserido. 

É certo que os valores humanos têm forte influência sobre a realização do 

direito, de maneira especial, na dignidade e na autonomia ética da pessoa humana. 

Os valores são responsáveis por orientar as virtudes humanas, na sua essência, e 

sem eles, por certo, a sociedade não haveria de ser justa e muito menos humana, 

razão pela qual “[...] a pessoa humana é a essência do direito, por possuir algo 

especial, o seu mundo espiritual e sua capacidade de amar, que o eleva superior ao 

mundo da matéria”.177 

Destarte, para se alcançar um conceito de direitos da personalidade é 

necessário levar em consideração o homem em si mesmo, com aquilo que 

considerada indispensável para si; e também como membro de uma sociedade, a 

qual, indiscutivelmente, é fundamental para a constituição da personalidade 

humana. 

                                                           
175 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral da personalidade.Coimbra: 

Ed. Coimbra, 1995. p. 117. 
176 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 35, grifo do autor. 
177 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito e axiologia – o valor da pessoa 

humana como fundamento para os direitos da personalidade. In: Revista Jurídica Cesumar, v. 7, 
n. 1, p. 57-80, jan./jun. 2007.p. 61. 
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É possível afirmar que as relações jurídicas estão imersas em três campos: o 

mundo exterior, o qual vincula aos direitos patrimoniais; a pessoa inserta na família, 

vinculada ao direito de família; e a própria pessoa, da qual decorre o direito da 

personalidade. A partir de tal afirmação, tem-se os direitos da personalidade como 

prerrogativas jurídicas cujo objeto é a pessoa em si, bem como as extensões e 

reflexos da sua existência coletiva.178 

Seriam pois, os direitos da personalidade o mínimo capaz de tutelar a 

existência da pessoa com dignidade, assim como a possibilidade do absoluto 

desenvolvimento da personalidade. Ou seja, a derivação do poder que a pessoa, 

detém para garantir a sua integridade física, psíquica e intelectual, tanto em vida, 

como, até mesmo, após a morte.179 

Quando se fala em vida, integridade física, honra, liberdade (em toda a sua 

extensão), privacidade, igualdade (direito a não sofrer discriminação de qualquer 

forma), se pretende referir aspectos que estão contidos na personalidade e que 

podem ser qualificados como os bens mais preciosos que cada indivíduo possui.  

Carlos Alberto Bittar, numa concepção naturalista, apresenta os direitos da 

personalidade como direitos inatos, devido à sua essencialidade e em razão de 

serem naturais à pessoa humana, podendo ou não estar positivados, na medida em 

que se originam do princípio da dignidade da pessoa humana.180 

De forma diversa dos demais bens, tem-se, pois, que o objeto dos direitos da 

personalidade são interiores e não exteriores à pessoa. Sendo importante, contudo, 

ressaltar que, em razão desta “não exterioridade”, não se está afirmado que a 

“pessoa e os bens da personalidade são idênticos”, uma vez que “o modo de ser da 

pessoa não é a mesma coisa que a pessoa em si”.181 

Para Adriano De Cupis, a designação direitos da personalidade: 

 

[...] é reservada àqueles direitos subjetivos cuja função, relativamente à 
personalidade, é especial, constituindo o minimum necessário e 
imprescindível ao seu conteúdo.  

                                                           
178 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade. Revista dos Tribunais,São Paulo, n. 567, 

jan. 1983. 
179 BARRETO, Wanderlei de Paula. In: ALVIM, Arruda e ALVIM, Thereza (coords.). Comentários ao  

código civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 1. 
180BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária,2000.  
181 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade.2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 33, grifo 

do autor. 
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Por outras palavras, existem certos direitos sem os quais à personalidade 
restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o 
valor concreto: direitos sem os quais os outros direitos subjetivos perderiam 
o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não 
existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados 
´direitos essenciais`, com os quais se identificam, precisamente os direitos 
da personalidade.182 

 

Diante de tais considerações doutrinárias, tem-se, por um lado, uma 

variedade de conceitos; por outro, um evidente consenso no que se refere aos 

fundamentos e à extensão dos direitos da personalidade. 

São os direitos da personalidade os que protegem as relações jurídicas que 

tem por objeto da controvérsia, a personalidade. Ou seja, os direitos que protegem 

aquelas relações em que existe uma ameaça ou uma lesão à personalidade. Por 

consequência, a partir de uma análise histórica, é possível perceber que na mesma 

proporção em que é ampliada a personalidade da pessoa, há uma ampliação do rol 

de direitos da personalidade.183 

Os direitos da personalidade objetivam, portanto, proteger a dignidade 

humana, através da imposição de sanções aos que violam a integridade moral, física 

e intelectual do indivíduo tutelado.184 

Assim, é possível vislumbrar-se um bem jurídico digno da proteção do Estado 

– a personalidade e a efetiva proteção estatal que é dada aos bens primevos e 

intrínsecos à pessoa humana – os direitos da personalidade. 

Como principais características, é possível afirmar que os direitos da 

personalidade são intransmissíveis, sendo vedada sua cessão ou, mesmo, 

sucessão; são irrenunciáveis e indisponíveis, uma vez que, mesmo que não os 

exercite, o indivíduo não pode abdicar de seus direitos de personalidade.185 

São ainda pessoais e extrapatrimoniais, diante de seu caráter não patrimonial; 

e imprescritíveis, haja vista que, também, independentemente de seu exercício, não 

perecem, são vitalícios.186 

                                                           
182 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais, 1961, p. 17, grifo do 

autor. 
183 RAMOS, Erasmo Marcos. Estudo comparado do direito da personalidade no Brasil e na Alemanha. 

In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 799, maio, 2002.  
184SILVEIRA, Vivian de Melo. O direito à própria imagem, suas violações e respectivas 

reparações.Revista Forense, São Paulo, n. 351, 2000. 
185 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade.2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, grifo nosso. 
186 Ibidem. grifo nosso. 
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Alguns direitos da personalidade são inatos, eis que nascem com a pessoa, 

tais como o direito à vida, à integridade física, à saúde; outros, são adquiridos, 

considerando que são incorporados à esfera jurídica da pessoa quando do 

surgimento de um “fato jurídico típico”187. São eles, o direito ao nome, às cartas 

missivas, à privacidade. 

Por fim, são ditos pela doutrina como absolutos, uma vez que possuem 

indiscutível caráter erga omnes, cuja a atuação “se faz em toda e qualquer 

direção”.188 

 Historicamente, o estudo dos direitos da personalidade ganhou notoriedade, 

sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Contudo, tem-se que, 

especialmente, a partir da segunda metade do século XVIII, marcada pelas 

revoluções Francesa (1789) e Americana (1776), o homem, buscando conter o 

poder estatal absolutista, passou a criar previsões normativas que, além de limitar a 

atuação do Estado, garantissem o indivíduo.  O indivíduo passou a ser visto então 

como sujeito de direitos, inserido na sociedade, a qual começa a ser analisada sob 

uma ótica individualista.189 

Neste período, chamado de Constitucionalismo Moderno190, devido ao 

surgimento dos primeiros textos Constitucionais garantistas, tem-se o marco da 

                                                           
187 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade.2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 18. 
188 Ibidem. p. 19. 
189 “Trata-se de um modelo de Estado e de Direito que proporcionam uma ruptura – reformulação 

paradigmática - com as premissas absolutistas e arbitrárias do Antigo Regime, ao introduzir um 
modelo jurídico assentado em bases racionais e humanistas capazes de assegurar a reserva 
legal; a taxatividade; a irretroatividade das leis; a tripartição dos poderes do Estado; a 
pessoalidade na aplicação das penas; a individualização; a proporcionalidade das penas em 
relação ao crime praticado; o devido processo legal e outros institutos defensores da liberdade e 
da segurança individual e jurídica. Trata-se da visualização dos direitos de primeira dimensão, 
materializados nos direitos civis e políticos. Ao lado de uma sensível humanização do direito, o 
novo paradigma de Estado capitalista assenta-se, também, na busca de uma reformulação 
metodológica do direito a fim de se construir as bases de um conhecimento jurídico científico, 
racional, neutro e objetivo. Eis, então, o positivismo jurídico, corrente jusfilosófica do direito que 
sustenta ideológica e filosoficamente as estruturas jurídicas e institucionais de um Estado Liberal 
Burguês.”(VERBICARO, 2007, p.41) 

190 Para José Joaquim Gomes Canotilho, trata-se o Constitucionalismo Moderno de um movimento 
político, social e cultural, ocorrido na Inglaterra no século XVII, na França e nos Estados Unidos, 
no século XVIII, que “[...] questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas 
tradicionais de domínio político, sugerindo ao mesmo tempo, a invenção de uma nova fase de 
ordenação e fundamentação do poder político”(CANOTILHO, 2012, p. 52).“Com a superação do 
Estado Absoluto e o consequente surgimento do Estado Constitucional Moderno, a Soberania foi 
transferida da pessoa do soberano para a Nação, seguindo a concepção racional liberal defendida 
por pensadores como Emanuel Joseph Sieyès, expressa em sua obra A Constituinte Burguesa e 
sistematizada por meio de sua teoria do Poder Constituinte”(CRUZ, 2014, p. 96). 
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transposição dos ideais de liberdade e igualdade, os quais deixam de ser meras 

expectativas e convergem ao ponto originário de um sistema de direitos. 

A partir da Revolução Industrial, com a chegada das máquinas, o número de 

acidentes de trabalho se elevou significativamente o que, juntamente com  a 

Primeira Guerra Mundial, deflagrou o crescimento acentuado das desigualdades 

sociais. Este cenário levou ao surgimento de novas teorias, pautadas em 

preocupações de cunho social191 que, por sua vez, levaram ao nascimento dos 

direitos da personalidade. 

 

A partir do segundo pós-guerra, ao menos sob uma perspectiva 
idealísticoformal, a concepção de que o respeito ao ser humano deve 
ocupar o epicentro de toda e qualquer atividade desenvolvida pelas 
estruturas sociais de poder parece ter recebido o colorido de dogma 
intangível. Essa constatação, longe de ser setorial ou mesmo sazonal, 
rompeu as fronteiras de cada Estado de Direito, disseminou-se pelo globo e, 
em refluxo, afrouxou as amarras do aparentemente indelével conceito de 
soberania, subtraindo do Estado a disponibilidade normativa e exigindo o 
imperativo respeito a valores essenciais ao ser humano.192 

 

Todavia, a despeito dos estudos anteriores sobre os direitos da 

personalidade, foi tão somente na segunda metade do século XX que estes se 

destacaram. A partir de então, os direitos da personalidade vêm, pouco a pouco, 

sendo incorporados aos ordenamentos jurídicos dos Estados de Direito.  

Emerson Garcia destaca que, inclusive naqueles Estados em que há uma 

habitual inobservância dos direitos humanos, estes são tratados de forma 

                                                           
191“Diante de uma realidade social marcada por elevados índices de miséria, indigência e pobreza, 

reveladora dos limites da (simplista) aplicabilidade do princípio da igualdade formal perante a lei, 
novas forças sociais (grupos e organizações sociais, especialmente o movimento operariado) 
surgem nesse contexto de crise e de questionamento do papel do Estado, que se tornou incapaz 
de conduzir uma sociedade em seus múltiplos e complexos interesses sociais, a partir de uma 
estrutura organizacional essencialmente formal e individualista. [...] Diante desse quadro 
institucional, evidenciam-se lutas políticas que ensejam um (re) arranjo na organização estrutural e 
institucional na forma de conceber o Estado e a sua divisão de poderes. O Estado capitalista 
assentado em premissas liberais, como postura política, econômica e social, precisou ser 
reformulado e abrir-se às influências sociais a fim de preservar os fundamentos estruturais e de 
legitimação do Estado capitalista. Eis as bases de transformação do Estado Liberal em Estado 
Social e a institucionalização progressiva dos direitos de segunda dimensão – direitos 
econômicos, sociais, culturais baseados não apenas na liberdade, mas também na igualdade 
(historicamente inauguradas nas constituições Mexicana de 1917 e Alemã – Weimar – de 
1919).Com tal reformulação institucional e em nome da própria preservação do sistema capitalista, 
o Estado passa a assumir, a partir da percepção da insuficiência do modelo de Estado Liberal a 
propiciar a igualdade material e a inclusão social, uma feição mais intervencionista e dirigente – 
conciliação do desenvolvimento capitalista com a sua necessária legitimação.”(VERBICARO, 
2007, p.47)  

192GARCIA, Emerson. Dignidade da pessoa humana: referenciais metodológicos e regime 
jurídico.Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 21, jan./mar. 2005. p. 85. 
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entusiástica, sendo muito raros os Estados que não lhe atribuem valor fundamental, 

apesar de, segundo o autor, serem também raros os Estados que obedecem os 

mais básicos princípios que se relacionam com a proteção dos direitos humanos.193 

Como já abordado, a luta pelas liberdades e garantias individuais do final do 

século XVIII, cujo ápice se deu devido à repercussão mundial das revoluções 

Americana e Francesa, levou ao surgimento das primeiras previsões normativas 

contendo os direitos da personalidade como objeto.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão194, de 1789, relacionou 

como direitos da personalidade: o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à 

propriedade e resistência à opressão, com o fim da extinção do Antigo Regime 

Feudal em nome de uma ordem democrática de Direito, baseada no capitalismo de 

livre concorrência. O indivíduo do século XVIII sustentou a formação da teoria da 

personalidade.195 

Mais tarde, no pós guerra, dentre os textos internacionais, destaca-se a já 

mencionada Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), que lançou os 

direitos da personalidade como princípios universais, norteadores de todas as 

nações mundiais, sendo fonte inspiradora para outros tantos documentos 

internacionais como a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais196, promulgada em 1950, que materializou os princípios 

de respeito à vida, a vida privada e familiar, à liberdade, dentre outros.  

Já em 1966, a ONU, seguindo a tendência humanista e protetiva, aprovou os 

Pactos Internacionais que, em conjunto com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, constituem a Carta  Internacional dos Direitos Humanos. São eles o Pacto 

                                                           
193 GARCIA, Emerson. Dignidade da pessoa humana: referenciais metodológicos e regime jurídico. 

Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 21, jan./mar. 2005. p. 86. 
194 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO. 1789. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 23 jan. 2018. 

195 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personalidade. Barueri, 
SP: Manole, 2002. 

196 ECHR. European Court of Human Rights. Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Disponível em: 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf> Acesso em: 23 jan. 2018 
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Internacional dos Direitos Civis e Políticos197 e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais.198 

Aos poucos, as garantias previstas nos textos internacionais, passaram a ser 

internalizadas pelos Estados Democráticos, e as Constituições Federais, sobretudo 

pós-guerra, incorporaram a tutela da pessoa humana, positivando a proteção do 

homem contra o Estado.  

Embora não haja, como dantes tratado, uma homogeneidade doutrinária no 

que respeita ao conceito de direitos da personalidade, bem como quanto ao 

estabelecimento do rol destes direitos, é pacífico o tratamento da vida como um dos 

direitos da personalidade e da dignidade como um valor inerente à vida, ante a 

inaceitável possibilidade de ser falar em vida sem se falar em dignidade. 

É possível afirmar que a “construção da teoria dos direitos de personalidade” 

e a “construção relativa aos direitos fundamentais”, se entrelaçam. É com a inserção 

do ser humano no núcleo fundante dos ordenamentos jurídicos e com o 

reconhecimento da dignidade humana como fundamento axiológico dos Estados 

Democráticos de Direito que a teoria dos direitos de personalidade tem sua força 

intensificada.199 

Nesse sentido, ensina Elimar Szaniawski: 

 

A valorização da pessoa humana e a salvaguarda de sua dignidade, 
recoloca o indivíduo como ponto nuclear, como primeiro e principal 
destinatário da ordem jurídica, sendo o fenômeno denominado de 
repersonalização do direito. O Direito civil, a exemplo dos demais ramos do 
direito, caminha para uma total repersonalização. O direito, como um todo, é 
um sistema ético, tendo como centro o ser humano, como primeiro de seus 
valores, repousando os fundamentos do ordenamento jurídico, dentro da 
noção de dignidade do ser humano.200 

 

                                                           
197 BRASIL. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação, Brasília, DF, jul. 1992. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 12 out. 2017. 

198 BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação, Brasília, DF, jul. 1992. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 12 
out. 2017. 

199 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 61. 

200 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 57. 
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Edson Luiz Fachin, em uma análise nacional, destaca a dignidade humana 

como um referencial constitucional e o fator de ligação de todos os direitos 

fundamentais: 

 

A dignidade da pessoa humana foi pela Constituição concebida como 
referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais. E, 
como tal, lança seu véu por toda a tessitura condicionando a ordem 
econômica, a fim de assegurar a todos existência digna (art. 170). Da 
mesma forma, na ordem social busca a realização da sonhada justiça social 
(art. 193), na educação e no desenvolvimento da pessoa e seu preparo para 
o exercício da cidadania (art. 205).201 

 

Tem-se pois, que “a dignidade é muito mais que um direito e que todos os 

direitos constitucionais devem ser interpretados e medidos de acordo com os valores 

implícitos no fundamento da dignidade”.202 

Os direitos da personalidade advém da essência do ser, tutelando a 

integridade203 e a dignidade da pessoa humana, sendo possível concluir-se, por 

conseguinte, que a dignidade da pessoa humana constitui, não um direito, mas sim 

a base para a fundamentação de todos os direitos referentes à personalidade.  

 

 

2.3. A SOBERANIA ESTATAL E A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA 

 

 

O motivador estudo sobre a relação entre a (r)evolução do conceito de 

soberania e a efetiva proteção aos direitos humanos, como já é possível se 

constatar da análise dos tópicos anteriores, inicia-se precipuamente com a 

consagração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Internamente, pode-se dizer que este debate inaugura-se com o artigo 1º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece como princípios 

                                                           
201 FACHIN, Edson Luiz. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo.Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 

193. 
202 RAMOS, Erasmo Marcos. Estudo comparado do direito da personalidade no Brasil e na Alemanha. 

In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 799, maio 2002. p. 19-20. 
203 Segundo Elimar Szaniawski, atualmente é possível conceber “[...] a expressão integridade, sob um 

único perfil psíquico e físico, que constituem os componentes indivisíveis da estrutura humana. [...] 
o ser humano é uma indissolúvel unidade psicofísica não se limitando ao aspecto estático 
individual” (SZANIAWSKI, 2005, p.171). 
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fundamentais do Estado: a soberania; a cidadania;a dignidade da pessoa humana; 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político204. 

Da análise do texto constitucional de 1988, não restam dúvidas quanto à 

intenção do constituinte de atribuir prioridade aos direitos e garantias fundamentais 

da pessoa humana205, contrapondo-se ao tradicional histórico constitucional 

brasileiro, que sempre priorizou, já nas previsões inaugurais, dispositivos 

relacionados à Organização do Estado, com ressalva à Constituição de 1946, que se 

diferenciou das demais em face de seu viés significativamente democrático.  

E não é somente no artigo 1º que se percebe a sobreposição da proteção do 

homem em nossa Constituição, mais adiante, no artigo 4º, inciso II, preocupou-se o 

constituinte, acompanhando a evolução internacional de proteção humanitária, em 

incluir de forma expressa, no catálogo dos princípios que devem reger as relações 

internacionais estabelecidas pelo Brasil: a prevalência dos direitos humanos. 

A partir dessa previsão, acrescida àquela do inciso IX, também do artigo 4º, 

que inclui no texto constitucional o dever de cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade, é possível constatar o destaque axiológico dado aos 

direitos humanos no texto constitucional, concretizando a sua função de premissa 

básica de evidente conteúdo programático, orientadora de todas as ações dos 

governantes brasileiros, tanto nas relações internas, quanto nas relações 

internacionais. 

Seguindo na mesma linha, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal 

reforça a intenção de interligar o ordenamento jurídico constitucional brasileiro às 

normas internacionais, quando prevê que os direitos e garantias expressos na 

Constituição Federal “[...] não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

                                                           
204 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 nov. 2017. Grifo 
nosso. 

205 “Poderíamos até dizer que a eminência da dignidade da pessoa humana é tal que é dotada ao 
mesmo tempo da natureza de valor supremo, princípio constitucional fundamental e geral que 
inspiram a ordem jurídica. Mas a verdade é que a Constituição lhe dá mais do que isso, quando a 
põe como fundamento da República Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de 
Direito. Se é fundamento é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da 
República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é apenas um 
princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí 
sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida nacional” (SILVA, José Afonso 
da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. In: Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, n. 212, p. 89-94, abr./jun.1998.p.92, grifo do autor). 
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por ela adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”.206 

O atual ordenamento jurídico brasileiro garante, pois, “[...] a tutela especial e 

privilegiada a toda e qualquer pessoa humana, em suas relações extrapatrimoniais, 

ao estabelecer como princípio fundamental, ao lado da soberania e da cidadania, a 

dignidade humana”.207 

Diz, ainda, Maria Celina Bodin de Moraes: 

 

De modo que já não é admissível a posição ‘de quem nega a tutela jurídica 
na fase patológica, a tais situações porque não qualificadas como `direitos`, 
ou no pressuposto de que elas não representariam `interesses 
substanciais`’.  A esta matéria, com efeito, não se pode aplicar a categoria 
do direito subjetivo, elaborado para a categoria do ‘ter’, para a categoria dos 
direitos patrimoniais. Na categoria do ‘ser’, não há dualidade entre o sujeito 
e o objeto, exatamente ‘porque ambos representam o ser, e a titularidade é 
institucional, orgânica’. Quando o objeto da tutela é a pessoa humana, a 
perspectiva deve necessariamente ser outra; tornar-se imperativo lógico 
reconhecer, em razão da especial  natureza do interesse protegido, que a 
pessoa constitui, ao mesmo tempo, o sujeito titular do direito e o ponto de 
referência objetivo da relação jurídica.208 

 

Dalmo de Abreu Dallari, alerta, contudo, para o fato de que, a despeito do 

inegável prestígio teórico da Constituição, uma vez que necessariamente precisa 

existir, “a existência de uma Constituição não dá qualquer garantia de que ela vai ser 

posta em prática”209.  Diz o autor:  

 

Um sinal muito sério da falta de prestígio das Constituições na prática é que 
não são muitos os países nos quais ninguém põe em dúvida que as normas 
constitucionais serão aplicadas sempre que couber sua aplicação. Não é 
raro mesmo que as pessoas que exerçam profissões jurídicas e que 
supostamente têm mais consciência da hierarquia das leis e, portanto, da 
supremacia da Constituição, considerem ingênuo alguém afirmar que fará 
certa coisa, mesmo contra a vontade do governo, porque tem garantia 
constitucional.210 

 

É certo, portanto, que para que se viabilize a efetividade da consagração do 

princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos, impõe-se uma 

reciprocidade do sistema internacional, por meio da realização de instrumentos de 
                                                           
206BODIN DE MORAES, Maria Celina. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo. In:SARLET, Ingo W. (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 145. 

207Ibidem. 
208Ibidem. 
209DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 74. 
210Ibidem. 
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proteção a esses direitos, tanto por meio de seu aperfeiçoamento, quanto pelo 

reconhecimento, por parte dos Estados Membros, da capacidade de seus cidadãos 

demandarem a partir da compreensão da integral completude das normas de direito 

internacional ao ordenamento jurídico pátrio. 

A esse respeito, leciona Antônio Augusto Cançado Trindade: 

 

Nas raízes do próprio pensamento constitucionalista mais esclarecido se 
encontra apoio para a proteção internacional dos direitos humanos. Há 
pouco menos de duas décadas, Mauro Cappelletti ressaltava que a 
proteção dos direitos humanos, no plano do direito interno, requer 
instrumentos processuais adequados, e é tamanha sua importância que 
transcende o sistema ordinário de proteção judicial; assim, em caso de 
ameaça aos direitos constitucionalmente reconhecidos, há que prover meios 
processuais extraordinários de proteção. E é quando nem mesmo esses 
são disponíveis que as garantias consagradas nos tratados e instrumentos 
internacionais de proteção dos direitos humanos operam em favor dos que 
necessitam de proteção. E segundo esses tratados de direitos humanos não 
é suficiente que os Estados-Partes contem com sistemas de tutela jurídica 
de caráter genérico; encontram-se eles na obrigação de prover instrumentos 
processuais adequados e eficazes para a salvaguarda dos direitos 
constitucionalmente consagrados.211 

 

É possível inferir pois, por meio das tantas violações aos direitos humanos 

que se presencia  habitualmente nos meios de comunicação, o real fator impeditivo 

da aceitação por parte dos países violadores dos direitos dos seu povo, das 

garantias jurídicas internacionais de proteção humanitária. Constata-se que, em 

verdade, são Estados que não possuem compromisso com o integral resguardo da 

dignidade humana de sua gente.  

Jania Maria Lopes Saldanha invoca a importância da inter-relação dos 

sistemas normativos mundiais, no cenário de enfraquecimento das soberanias dos 

Estados que se vem vivenciando. In verbis: 

 

Nesse sentido até aqui apresentado, a multiplicação das fontes de criação 
do Direito, a fragilização da soberania e a erosão da representação unitária 
da vontade dos Estados são expressões do mundo contemporâneo que 
provocam, entre outros efeitos, a inter-relação entre vários sistemas 
normativos, o acentuado aumento de complexidade das razões jurídicas, a 
diversidade dos critérios de validade e a hibridação dos saberes jurídicos.212 
 

                                                           
211TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos - 

fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 624.  
212 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 

emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018.p.78. 
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Como já abordado anteriormente, no final do século XX desenvolveu-se, na 

esfera mundial, a necessidade da disponibilidade de instrumentos normativos 

asseguradores da inviolabilidade dos direitos dos povos. Momento este que foi 

significativamente marcado pela instituição do Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, 

incumbido do julgamento dos crimes cometidos contra a humanidade durante a 

Grande Guerra. 

Mireille Delmas-Marty deixa claro que, a despeito da normatização 

internacional (Declaração Universal dos Direitos Humanos), a aspirada libertação do 

homem do terror e da miséria não se efetivou, sobretudo com o advento da 

globalização do mercado após o término da guerra fria.213 

Com o referido alerta, a autora francesa destaca justamente a importância de 

a Sociedade Internacional atentar para necessidade de viabilização e efetividade da 

proteção internacional, uma vez que a “letra da lei” não é suficiente para garantir a 

supremacia da preservação do homem e, sobretudo, da sua dignidade. 

Segundo a autora, este desequilíbrio gerado pela globalização foi, de certa 

forma, amenizado pela Sociedade Internacional por meio da criação do Tribunal 

Penal Internacional, em Haya, em 2002. Em suas palavras: 

 

No Tribunal Penal Internacional (TPI), estabelecido em Haia em 2002, a 
Convenção assinada em Roma em 1998, parece conciliar a globalização e 
a humanização. O estatuto afirma a partir do preâmbulo um objetivo 
claramente humanista: ‘Os crimes mais sérios que afetam toda a 
comunidade internacional não podem ficar impunes’. O artigo 5, que define 
como tal os genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, 
reconhece que existem valores universais cuja transgressão diz respeito a 
toda a humanidade e exige uma justiça criminal, modelada em um modelo 
universalista (tradução livre).214 

                                                           
213“Dès 1948, le préambule de la Déclaration iniverselle des droits de l'homme (DUDH) faisait de 

l'avènement d'un monde où les êtres humains seront "libérés de la terreur et de la misère" la plus 
haute aspiration de l'homme. Pourtant, loin d'avoir disparu, la dégradation des conditions de travail 
et la fragilisation liée à la pauvreté forment ensemble la sinistre ronde de tous les "sans": sans 
paiers, sans travail, sans logement, sans domicilie fixe. La mondialisation des marchés qui suit la 
fin de la guerre froide ne sempble pas avoir empêché l'aggravation des exclusiones 
sociales.”(DELMAS-MARTY, 2013.p.35.) “Já em 1948, o preâmbulo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH) fez o advento de um mundo onde os seres humanos serão "libertados 
do terror e da miséria", a aspiração mais elevada do homem. No entanto, longe de terem 
desaparecido, a deterioração das condições de trabalho e a fragilidade ligada à pobreza, juntos 
constituem o círculo sinistro de todos os "sem": sem salários, sem trabalho, sem habitação, sem 
domicílio fixo. A globalização dos mercados após o fim da guerra fria não impediu o agravamento 
da exclusão social.”(DELMAS-MARTY, 2013.p. 35, tradução livre). 

214“En crént la Court pénale internationale (CPI), insallée à La Haye en 2002, la convention signée à 
Rome en 1998 semblaint réconcilier mondialisation et humanisation. Le statut affirme dès le 
prèambule un objectif clairment humaniste: "Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de 
la Communauté internationale ne sauraient rester impunis." L'article 5, em définissant comme tels 
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Em outra obra, intitulada “Por um direito comum”, a mesma autora defende a 

ideia de “[...] um direito realmente internacional, apto para por em ordem, sem a 

reduzir, a infinita diversidade dos sistemas jurídicos que coexistem e se 

combatem”.215 

As omissões estatais ou a sua falta de condições materiais de atuar, 

“endossam o apelo à prática da justiça universal” e o homem, como detentor do 

direito à proteção, passa ser analisado como pessoa humana e não apenas “[...] 

como integrante de um país detentor de uma nacionalidade que, ao mesmo tempo, o 

inclui e o exclui”.216 

Constitui-se atualmente no cenário internacional, uma valorização do homem 

como sujeito de direitos, passível de proteção nacional217 e internacional218, ainda 

que de forma subsidiária.  

O homem, a partir da sua martirização político-religiosa, foi alçado 

internacionalmente ao patamar de objeto prioritário de proteção, proteção esta que 

                                                                                                                                                                                     

les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, reconnît qu'il existe des 
valeurs universelles dont la transgression concerne l'humanité entière et appelle une justice pénale 
conçue sur un modèle universaliste”.(DELMAS-MARTY, 2013, p. 67) 

215DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.305. 
216 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 

emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
p.102. 

217“Las possibilidades de amenazar dependen de la estructura social y por ello emerge un nuevo 
mecanismo que trata de condicionar al poder de manera tal que no pueda ser utilizado 
arbitrariamente. Se requiere de la Constituicion y del Estado de Derecho. Esta codificación puede 
asegurar que un ciudadano cualquiera no necessite andar armado para hacer respetar sus 
derechos, porque tiene a su disposición la capacidad coercitiva organizada del Estado. Cada 
miembro individual de la sociedad puede sentirse seguro de que nadie, ni siquiera el Estado, 
podrá actuar legítimamente con violência en su contra”  (RODRIGUEZ, 2010, p. 28). As 
possibilidades de ameaça dependem da estrutura social e, portanto, surge um novo mecanismo 
que tenta condicionar o poder de tal forma que não pode ser usado arbitrariamente. É o que se 
espera da Constituição e do Estado de Direito. Esta codificação pode garantir que qualquer 
cidadão não precise andar armado para fazer valer seus direitos, uma vez que ele tem a sua 
disposição a capacidade coerciva do Estado. Cada membro da sociedade pode estar certo de que 
ninguém, nem mesmo o Estado, pode agir legitimamente com violência contra ele (RODRIGUEZ, 
2010, p. 28, tradução livre). 

218“Los Estados nacionales constituyen una estructura de la sociedad mundial que opera como 
destinatária de las expectativas de los individuos y, también, de las exigencias que otros Estados 
puedan hacerle. El ejemplo de los Derechos Humanos muestra el modo en que el principio de 
soberanía tan proprio del Estado nacional puede ser restringido. La idea de los ‘crímines contra la 
humanidad’ que pueden ser juzgados fuera de las fronteras de una determinada nación apunta 
com claridad en ese sentido” (RODRIGUEZ, 2010, p. 37). Os Estados nacionais constituem uma 
estrutura da sociedade mundial que opera como alvo das expectativas dos indivíduos e, também, 
das exigências que outros Estados podem fazer. O exemplo dos Direitos Humanos mostra a 
maneira pela qual o princípio da soberania tão próprio do Estado Nacional pode ser restringido. A 
ideia de "crimes contra a humanidade" que podem ser julgados fora das fronteiras de uma 
determinada nação, aponta com clareza nesse sentido (RODRIGUEZ, 2010, p. 37, tradução livre). 
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pode se dar ainda que afronte a soberania do Estado violador. A garantia de 

integridade do princípio da dignidade da pessoa humana é oponível aos outros 

homens e ao Estado. A ninguém é dado o direito de violar o princípio fundante dos 

ordenamentos jurídicos ocidentais contemporâneos e permanecer incólume, sob a 

proteção do manto dogmático da soberania nacional.  

Nesse contexto, amplia-se de forma significativa a importância dos tratados e 

demais atos normativos internacionais de proteção dos direitos humanos no plano 

das relações exteriores.  

Daniela Ribeiro e Malu Romancini destacam um dos fenômenos 

característicos do atual cenário globalizado, que é a criação de blocos econômicos 

como a União Europeia e o Mercosul, o que leva a uma necessária flexibilização das 

Constituições dos Estados Membros, a fim de aceitar e recepcionar as normas 

criadas pelo bloco ao qual se vinculam, constituindo-se um “Constitucionalismo 

Global”, que se caracteriza como “uma nova dimensão do constitucionalismo que 

perpassa os âmbitos internos dos Estados”.219 

A respeito, as autoras citam as palavras de Canotilho: 

 

Qualquer “patriotismo constitucional” será, aqui um sentimento débil, pois, 
com a recusa e rejeição, por parte dos Estados, de uma “soberania 
nacional”  e de um “poder soberano exclusivo”, também a magna carta de 
um país perde uma parte de seu simbolismo, da sua força normativa e do 
seu papel identificador, A “internacionalização” e a europeização”, no caso 
português, e a internacionalização e a “mercosulização”, no contexto do 
Brasil, tornam evidente a transformação das ordens jurídicas parciais, nas 
quais as constituições são relegadas para um plano mais modesto de “leis 
fundamentais regionais”. Mesmo que as constituições continuem a ser 
simbolicamente a magna carta da identidade nacional, a sua força 
normativa terá parcialmente de ceder perante novos fenótipos político-
organizatórios, e adequar-se, no plano político e no plano normativo, aos 
esquemas regulativos das novas “associações abertas de estados nacionais 
abertos”.220 

 

Repetem-se assim, as perguntas feitas em tópico anterior, por pertinentes: o 

que deve ter um peso maior, a soberania ou a preservação dos direitos humanos? 

Mas, ao mesmo tempo, é possível falar de uma soberania limitada?  

É de fácil percepção que, atualmente, diante da pluralidade das relações 

humanas, assim como das suas pretensões, expectativas e necessidades, a 
                                                           
219RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos  
     humanos: a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. 

Maringá/PR: Vivens, 2015.p.75-77. 
220 Ibidem .p.75. 
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prerrogativa de produzir normas com efeitos vinculativos não é mais exclusiva dos 

Estados nacionais, ou seja, os motivos que levam à necessidade de regulação estão 

além dos limites territoriais dos Estados e, por consequência, a solução ofertada por 

esta regulação da mesma forma extrapola esses limites. Assim, tem-se que 

comumente, no sistema de proteção dos direitos humanos, a situação que motivou a 

criação de uma regulação pode se apresentar em mais de um sistema jurídico-

positivo e, naturalmente, será resolvida, em todos eles, pela mesma regulação.221 

Nas palavras de Érico Oto Ramos Duarte: 

 

Talvez o maior desafio para uma contextualização atual da noção de 
soberania seja aquele de conciliar com a aspiração da comunidade 
internacional em garantir que a cada cidadão de cada Estado lhe sejam 
concedidos direitos humanos e que estes sejam respeitados por todos os 
Estados. O problema reside na busca pela forma como a comunidade 
internacional pode assegurar o respeito dos direitos humanos em face dos 
corolários de interdependência e não intervenção nos assuntos internos de 
um Estado, naqueles casos em que este não tenha adquirido obrigações 
internacionais em matéria de direitos humanos.222 

 

Jânia Maria Lopes Saldanha escreveu a obra “Cosmopolitismo Jurídico”223, já 

citada, na qual trata justamente do diálogo jurídico que se estabelece no cenário 

internacional, tanto formalmente como informalmente, a fim de garantir a prevalência 

da base hermenêutica criada na análise das complexas relações que se 

estabelecem na sociedade mundializada.224. 

A fim de chegar na conceituação do que denomina cosmopolitismo225 jurídico, 

a autora perpassa os conceitos de cosmopolitismo moral, político, cultural, sociológio 

e, finalmente, o jurídico.226 

                                                           
221 SOLIANO, Vitor. Jurisdição constitucional e transnacionalidade do direito: análise das 

condições, possibilidades e limites das interações judiciais transnacionais. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016. p.50. 

222DUARTE, Érico Oto Ramos. Entre constitucionalismo cosmopolita e pluriversalismo 
internacional: neoconstitucionalismo e ordem mundial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 
180. 

223 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 
emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
p.17. 

224A autora prefere a expressão mundialização à globalização, esclarecendo que a primeira está 
melhor relacionada à ‘expansão dos direitos humanos em sua dimensão jurídico-político-social’, 
acompanhando assim, o sentido utilizado pela doutrina francesa. Quando utiliza a segunda 
expressão, ou seja, globalização, a autora a relaciona ‘aos interesses da economia’ (SALDANHA, 
2018, p.17).   

225“Se o termo ‘cosmopolita’ origina-se da palavra grega ‘kosmo-politês’, cujo sentido é ‘cidadão do 
mundo’, ela tem sido usada para justificar uma variedade de pontos de vista centrais na filosofia 
moral e política, na sociologia e no direito” (SALDANHA, 2018,p.19). 
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No primeiro, o cosmopolitismo moral, a ideia de cidadania mundial é orientada 

por uma base filosófica afeta às emoções e a um sentimento de solidariedade. O 

segundo, o cosmopolitismo político, demonstra a transposição que a organização 

política internacional faz para além das fronteiras dos Estados nacionais.227 

O terceiro tipo apresentado, o cosmopolitismo cultural, envolve a dialética 

entre o pertencimento a uma cultura determinada em um mundo globalizado e a 

forma de manter esta cultura internamente e, ao mesmo tempo, lançar-se ao 

cosmopolitismo. No cosmopolitismo sociológico, quarto tipo tratado por Saldanha, a 

sociedade mundial é analisada sob a perspectiva mundial, caracterizada pelo 

“desenvolvimento das redes globais, das instituições internacionais e dos atores 

políticos e privados”e sob a perspectiva nacional, que interiormente conhece a 

experiência da consmopolitização.228 

O cosmopolitismo jurídico, quinto tipo apresentado e objeto de estudo da 

obra, percorre o caminho de todos os demais tipos apresentados, especialmente o 

filosófico (moral), conforme explica a autora: 

 

É por isso que o ideal de construção de uma cidadania mundial que está à 
base do cosmopolitismo moral e a perda pelo Estado de sua clássica 
condição de ator exclusivo da mundialização, situação que conforma o 

                                                                                                                                                                                     
226SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 

emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018.p.43. 

227 Ibidem. p. 44. 
228 “Sobre um diferente ponto de vista, indica-se a obra Flexible Citizenship: The Cultural Logics of 

Transnationality, de Aihwa Ong, na qual a autora, que é Professora de Antropologia na 
Universidade da Califórnia, aborda, sobretudo, o aspecto cultural, sociológico e econômico do que 
denomina ‘Cidadania Flexível’, com foco especial para as relações de trabalho e de mercado 
orientais. Diz a autora: “I use the term flexible citizenship to refer especially to the strategies and 
effects of moblie managers, technocrats, and professionals seeking to both circumvent and benefit 
from different nation-state regimes by selecting different sites for investiments, work, and family 
relocation. Such repositioning in relation to global markets, however, should not lead one to 
assume that the nation-state is losing control of its borders. State regimes are constantly adjusting 
to de influx of different kinds of immigrants and to ways of engaging global capitalism that will 
benefit the country while minimizing the costs.” (ONG, Aihwa. Flexible Citizenship: The Cultural 
Logics of Transnationality.Duke Univerity Press: Durham & London, 1999. p.112). Eu uso o 
termo cidadania flexível para me referir especialmente às estratégias e efeitos que os gerentes, 
tecnocratas e profissionais móveis procuram criar para se beneficiar dos diferentes regimes de 
Estados-nação, selecionando diferentes locais para investimentos, trabalho e realocação familiar. 
Esse reposicionamento em relação aos mercados globais, no entanto, não deve levar a conclusão 
de que o Estado-nação está perdendo o controle de suas fronteiras. Os regulamentos estatais 
estão constantemente ajustando-se ao influxo de diferentes tipos de imigrantes e a formas de 
envolver o capitalismo global que beneficie o país e minimize os custos” (ONG, Aihwa.Flexible 
Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality.Duke Univerity Press: Durham & London, 
1999. p.112, tradução livre da autora). 
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cosmopolitismo político, convoca à construção de uma justiça em escala 
mundial que estaria ao centro do cosmopolitismo jurídico.229 

 

 A idéia de efetividade do Direito e da Justiça fica clara ao longo do estudo 

proposto pela autora, ou seja, ambos, Direito e Justiça, a partir de uma concepção 

internacional, devem servir de fato aos indivíduos e aos grupos de indivíduos e não 

somente aos Estados. Esta universalidade deve atender ao seu verdadeiro 

propósito, qual seja, “garantir que a dignidade humana e o princípio de humanidade, 

previstos nos textos internacionais, deixem de ser garantias de papel”.230 

 Afirma, ainda, Jânia Maria Lopes Saldanha: 

 

O reconhecimento feito pela melhor doutrina internacional de que os 
indivíduos são sujeitos de direito apela ao cosmopolitismo jurídico para 
guindá-los à condição de agentes promotores das normas cosmopolitas, 
com legitimidade para defender seus direitos para além das instâncias 
nacionais, invocando s supremacia dessas normas em relação aos direitos 
nacionais quanto, também, usando de vias eficazes de acesso à justiça, 
seja por meio de ações individuais, seja por meio de ações coletivas.231 

 

 É, portanto, a partir da necessidade de se criar um ambiente legal diferente 

daquele de atuação das leis dos Estados e dos acordos criados entre estes, com o 

propósito de satisfazer os seus interesses, que surge a ideia de um direito 

cosmopolita, tornando-se necessário, a partir desta ideia, repensar a concepção de 

autoridade legítima. Neste cenário, adota-se a  ideia de soberania cosmopolita,  

desvinculada dos limites fronteiriços e subordinada a um marco jurídico geral, 

“concebida como um marco de relações políticas e atividades reguladoras formadas 

por uma estrutura jurídica cosmopolita global”.232 

Segundo Gisele Guimarães Cittadino e Deo Campos Dutra:  

 

O desenvolvimento do termo cosmopolitismo chegou ao direito e, com isso, 
deixou de ser apenas uma pretensão filosófica. Alcançando ideais 
normativos foi incorporado em diversas legislações internacionais e teve 
com Kant seu grande teórico moderno. A escola kantiana até hoje segue 
buscando o desenvolvimento do cosmopolitismo jurídico e sua expansão 

                                                           
229SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 

emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.p. 
45. 

230Ibidem.p.86. 
231Ibidem.p.131. 
232MASIERO, Clara Mouro. Por um cosmopolitismo intercultural: universalismo x pluralismo. In: 

Revista de Direito Internacional e Globalização Econômica, São Paulo, v. 1. n. 2. p. 18-
37.jul/dez de 2017.p.27. 
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nos documentos normativos. Textos como os da Organização das Nações 
Unidas, diversos tratados de Direitos Humanos e de Direito Humanitário 
seguem refletindo o ponto de vista do cosmopolitismo jurídico que, apesar 
de severas críticas, continua ainda hoje sendo o fundamento teórico de 
grande parte do direito internacional ocidental.233 

 

Vê-se pois, que as teorias contemporâneas convergem para supremacia do 

princípio da dignidade humana em face, inclusive, das soberanias estatais, não com 

o intuito de despir os Estados nacionais de sua prerrogativa de auto-organizar-se e 

autogerir-se, mas sim, com a finalidade precípua de proteger o homem como 

“cidadão da terra”.234 

 O caráter subsidiário da proteção internacional, dá aos Estados a 

possibilidade de evitar qualquer tipo de intervenção, basta que garanta de forma 

eficiente e efetiva os direitos de seu povo. Nenhuma intervenção ocorrerá se 

violação não houver. Contraio sensu,  praticando ou permitindo a violação dos 

direitos fundamentais de seus nacionais, estes poderão e deverão ser assistidos 

supranacionalmente. E mais, seguindo as recentes orientações doutrinárias, 

deverão as vítimas de abusos e missões estar cientes dessa possibilidade, tendo, 

ademais, acesso direto à proteção, contra terceiros e contra o próprio Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 CITTADINO, Gisele Guimarães; DUTRA, Deo Campos. Cosmopolitismo Jurídico: pretensões e 

posições na interseção entre filosofia política e direito. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 145-159, jan/jun de 2013.p. 158. 

234 KANT, Immanuel. À paz perpétua, um projeto filosófico. In: KANT, Immanuel. A paz perpétua e 
outros opúsculos. Edições 70: Lisboa/Portugal, 1990. p.137. 
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3 A CONSTATAÇÃO DA (R)EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA NOS 

CONTEXTOS NACIONAL E REGIONAL 

 

 

 A partir de todo o estudo apresentado, é fácil constatar-se que efetivamente o 

conceito de soberania estatal, em sua concepção histórica, vem sofrendo uma 

evidente (r)evolução. A rigidez de outrora, que impedia qualquer tipo de limitação ou 

flexibilização deste elemento do Estado, foi pouco a pouco se transformando, 

evoluindo, sofrendo uma verdadeira revolução conceitual, sobretudo em razão das 

verdadeiras tragédias mundiais que foram guarnecidas pelo inabalável direito estatal 

de agir contra, ou não agir em defesa de seus cidadãos. 

 E essa (r)evolução pode ser verificada, tanto no contexto interno dos Estados, 

como no contexto regional em que os Estados estão inseridos. 

No primeiro caso, no cenário interno, observa-se a influência que a 

supremacia da proteção dos direitos humanos, evidenciada no cenário internacional, 

tem na legislação e na jurisprudência dos Estados Nacionais.  

No segundo caso, no cenário regional, a constatação se dá a partir do 

envolvimento de cortes regionais de proteção de direitos humanos em casos de 

violação dos direitos humanos que, especialmente por ineficiência dos Estados, não 

são resolvidos satisfatoriamente. 

A seguir, como demonstração, apresenta-se, no cenário interno brasileiro, a 

forma como a recente Lei 13.445/2017, chamada Nova Lei da Migração Brasileira, 

se apresenta influenciada pelos ideais protetivos humanitários, inclusive em face do 

próprio Estado. 

E na sequência, apresenta-se o caso do povo indígena Kichwa de Sarayaku 

vs. Equador, que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e 

foi julgado em 27/06/2012 em desfavor do Estado do Equador, com recomendações 

e aplicação de multas reparatórias em favor das vítimas. 
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3.1 A LEI 13.445/2017, NOVA LEI DA MIGRAÇÃO BRASILEIRA 

 

 A Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, que, conforme previsão de seu artigo 

125, entrou em vigor 180 dias contados da sua publicação oficial, a qual ocorreu no 

Diário Oficial da União do dia 25/05/2017, instituiu a Nova Lei de Migração do Brasil. 
235 

Vale destacar que, antes de ser promulgada, a Lei 13.445/2017, sofreu, ao 

todo, vinte e dois vetos presidenciais, sendo em sua maioria justificados por se tratar 

de dispositivos que ampliavam as chances de interpretação legislativa, seja por 

estabelecer conceitos demasiadamente amplos, seja por prever a necessidade de 

novas regulamentações, demonstrando existir, por parte do governo (e da 

sociedade), certo conservadorismo quanto as medidas protetivas dos não-

brasileiros.236 Malgradas as limitações impostas pelo poder executivo, a Lei entrou 

em vigor e trouxe, sem dúvidas, mudanças necessárias e mais adequadas ao atual 

cenário internacional protetivo dos migrantes. 

 Não restam dúvidas que a Nova Lei, como será chamada ao longo deste 

trabalho, segue um processo de adaptação à realidade internacional que há algum 

tempo impõe um significativo fluxo migratório na sociedade internacional.237Fluxo 

esse que se amplia a cada momento revolucionário que se estabelece pelo 

mundo.238 

                                                           
235 BRASIL. Lei n. 13.445,de agosto de 2017. Institui a Lei da Migração.Promulgação, Brasília, DF, 

maio. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 01 nov. 2017. 

236“A desumanização abre caminho à exclusão da categoria de seres humanos legítimos, portadores 
de direitos, e leva, como nefastas conseqüências, à passagem do tema da migração da esfera da 
ética para a das ameaças à segurança, prevenção e punição do crime, criminalidade, defesa da 
ordem e, de modo geral, ao estado de emergência comumente associado à ameaça de agressão 
e hostilidades militares” (BAUMAN, 2017, p.84). 

237“Os dados da Anistia Internacional, no Informe 2014/2015 – O Estado dos Direitos Humanos no 
Mundo, bem ilustram a situação: o ano de 2015 contou com mais de 19 milhões só de pessoas 
consideradas juridicamente como refugiados, sendo que 85% desses vão para países 
semiperiféricos e apenas 15% são repartidos entre Europa e América (Estados Unidos e Canadá). 
Observa ainda a Anistia que a ineficiência, a inação, por parte de alguns Estados centrais ou 
mesmo o tratamento desses países de desprezo, violência ou proibição para com os refugiados, 
tem contribuído para a multiplicação das violações contra direitos humanos”(GONÇALVES et al., 
2016, p. 84). 

238“Refugiados da bestialidade das guerras, dos despotismos e da brutalidade de uma existência 
vazia e sem perspectivas têm batido à porta de outras pessoas desde o início dos tempos 
modernos. Para quem está por trás dessas portas, eles sempre foram – como são agora – 
estranhos. Estranhos tendem a causar ansiedade por serem ‘diferentes’ – e, assim, 
assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as quais interagimos todos os dias 
e das quais acreditamos saber o que esperar (BAUMAN, 2017, p.14). 
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No Brasil, especialmente a partir de 2011, é possível perceber uma forte procura 

migratória pelos refugiados haitianos239 e, mais recentemente, pelos refugiados 

sírios e africanos, sobreviventes das Guerras Civis instaladas em seus territórios.240 

 A Nova Lei veio para substituir o ultrapassado Estatuto do Estrangeiro241, que 

foi criado durante a ditadura militar com o intuito principalmente de proteger as 

fronteiras nacionais242 de armas e drogas, sem nenhuma preocupação com os seres 

humanos envolvidos no processo migratório.243 Legislação essa que não mais 

satisfazia as necessidades do número significativo de imigrantes que habitualmente 

adentram as fronteiras brasileiras.244 

 É valido destacar que a história do Brasil se firma em um contexto migratório 

de formação. Ou seja, ainda que com a finalidade de colonização, os primeiros 

“cidadãos brasileiros” descenderam de imigrantes europeus (portugueses, 

espanhóis, franceses, holandeses, etc.). 

                                                           
239“A situação do Haiti difere dos três demais grupos, que em sua maioria estão ligados às 

motivações econômicas e laborais para o ato de imigrar, em virtude de o país estar em guerra civil 
desde o fim do século passado e a ocorrência de um terremoto em janeiro de 2010 que matou 
aproximadamente 200 mil pessoas. Segundo estatísticas oficiais, aquela tragédia desabrigou mais 
de um milhão de habitantes, que encontraram no Brasil a oportunidade de um recomeço social 
que os demais vizinhos do país não proporcionariam” (UBEL; RÜCKERT, 2017, §32). 

240“Sobre os refugiados no Brasil, houve um considerável aumento de 2.868% nos pedidos de refúgio 
nos últimos seis anos. O número absoluto, no entanto, é baixíssimo; há no país apenas 8.863 
refugiados de 79 nacionalidades, sendo as cinco maiores nacionalidades representadas por sírios 
(2.298), angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968) e palestinos (376); de acordo 
os dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, referentes a abril de 2016.”(ASANO; TIMO, 2017).  

241BRASIL. Lei n. 6.815 de agosto de 1980. Define a situação do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Promulgação, Brasília,DF, ago. 1980. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm. Acesso em: 01nov. 2017. 

242“[...] florão da velha ideologia da segurança nacional, que restringe os direitos dos ‘estrangeiros’, 
reservando  sua permanência no Brasil à completa discricionariedade do Estado.” (MORAIS; 
PIRES JR.; GRANJA; VENTURA, 2014). 

243O antigo estatuto continha previsões que andavam sem dúvida na contramão da legislação 
internacional protetiva e eram ainda revestidos de ares altamente nacionalistas e discriminatórios. 
Vejamos dois exemplos: “Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança 
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do 
Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. Art. 16. O visto permanente poderá ser 
concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil. Parágrafo único. A 
imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da 
economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em 
especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para 
setores específicos” (BRASIL, 1980). 

244“A principal crítica das organizações que defendem os interesses dos imigrantes no Brasil diz 
respeito ao fato de que muitas das disposições presentes na lei de 1980 estão em flagrante 
descompasso com as disposições relativas ao respeito dos direitos humanos presentes na 
Constituição de 1988. A inconsistência da legislação de 1980 é apontada como um ponto fraco 
das demandas do Estado brasileiro para tratar a questão dos emigrantes brasileiros em 
negociações e fóruns bilaterais e multilaterais” (REIS, 2011, p.13). 
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 E não parou por aí, dados revelam que, entre 1819 e o final da década de 

1940, o Brasil recebeu perto de cinco milhões de imigrantes, em sua maioria 

refugiados judeus, sírios, libaneses e palestinos.245 

 Fazendo uma análise do panorama imigratório brasileiro a partir de 2010, 

Roberto Ubel e Aldomar Rückert, baseados na compilação de dados fornecidos pelo 

IBGE, Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego, procuram apresentar 

uma “expressão real do perfil imigratório brasileiro, que apresentava até o primeiro 

semestre de 2014 um contingente de quase dois milhões de imigrantes”.246 

 Ora, não há dúvidas que é chegado o momento de regulamentar, de forma 

humanitária e em consonância com a ordem internacional, a questão migratória no 

Brasil, sem que com isso se possa falar em suplantação da soberania, mas sim em 

(r)evolução do seu conceito; em soberania contemporânea; em soberania que 

protege, e não exclui; em soberania que se estende e se amplia até onde for 

necessário para garantir o direito de todos os povos; garantir os direitos da pessoa 

humana em situação de risco, esteja onde estiver, venha de onde vier. 

 Segundo os autores já citados, os dados revelados pelos recenseamentos de 

2000 a 2010, dados anuais da Polícia Federal e do Conselho Nacional de Imigração 

(pertencente ao Ministério do Trabalho-MTE), apontam que no período de 2007 a 

2014 havia um número de 1milhão e 900 mil imigrantes no Brasil.247 

 Se analisado em comparação com outros países que usualmente recebem 

um grande número de imigrantes, como os Estados Unidos, por exemplo, o número 

de imigrantes no Brasil, surpreende ainda mais. Entre os anos de 2000 e 2010 os 

EUA apresentam um crescimento no número de imigrantes de 23, 97%, enquanto 

que no Brasil este aumento atinge o percentual de R$ 451,18%.248 

No que se refere aos imigrantes Haitianos, vale trazer ao presente trabalho 

interessante estatística apresentada por Letícia Helena Mamed, que contribui para 

demonstrar a importância da Nova Legislação para o cenário migratório brasileiro 

atual, inclusive no mercado de trabalho. Em sua pesquisa, a autora demonstra a 

forma crescente como os imigrantes haitianos se tornaram no Brasil, no período 

                                                           
245UBEL, Roberto Rodolfo Georg; RÜCKERT, Aldomar Arnaldo. Aspectos gerais da dinâmica 

migratória no Brasil no século XXI. In:CONFINS-  Revista Franco-Brasileira de Geografia, n. 3, 
2017. Disponível em:http://confins.revues.org/11905?lang=pt. Acesso em: 03 dez. 2017. § 4º. 

246Ibidem. 
247Ibidem. §§ 13 e 22. 
248Ibidem. § 36. 
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entre 2010 a 2015, a principal nacionalidade no mercado formal brasileiro, sendo 

que em 2013, haviam 14.579 pessoas empregadas, em 2014, 17.577 pessoas 

empregadas e, em 2015, este número subiu para 33.154 pessoas empregadas, com 

maior percentual vinculado à indústria frigorífica. 249 

 As estatísticas acima apresentadas, ainda que de forma superficial, 

demonstram a importância de uma legislação capaz de regulamentar não só a 

entrada de imigrantes em território brasileiro, como também, garantir o respeito aos 

direitos inerentes aos sujeitos a que é dirigida essa regulamentação. 

A legislação migratória em análise traz novidades que colocam o Brasil na 

posição de vanguardista na regulação da matéria, na medida em que garante aos 

imigrantes direitos que até este momento somente eram garantidos aos nacionais.  

O artigo 1º250 da Lei em comento, substitui o termo estrangeiro por migrante251 

e/ou visitante, conceituando, para fins da legislação, imigrante, emigrante, residente 

fronteiriço, visitante e apátrida. 

Segundo os autores do Anteprojeto que deu origem a Nova Lei: 

 

Ao estabelecer uma tipologia jurídica do ‘migrante’, o anteprojeto abandona 
o conceito de ‘estrangeiro’ (do latim extraneus, com sentido comum de 
alheio, esquivo, estranho ou impróprio), não apenas de conotação pejorativa 
em nossa cultura, mas também juridicamente consagrado na lei vigente 

                                                           
249MAMED, Letícia Helena. Haitianos no Brasil: a experiência da etnografia multisituada para 

investigação de itinerários migratórios e laborais sul-sul.  In:BAENINGEER, Rosana; BÓGUS, 
Lúcia Machado; MOREIRA, Júlia Bertino; VEDOVATO, Luís Renato; FERNANDES, Duval; 
SOUZA, Marta Rovery de; BALTAR, Cláudia Siqueira; PERES, Roberta Guimarães; WALDMAN, 
Tatiana Chang.; MAGALHÃES, Luis Felipe Aires. (Org.). Migrações Sul-Sul. 2. ed. Campinas/SP: 
Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p .69.  

250Art. 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 - (VETADO);  
II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece 

temporária ou definitivamente no Brasil;  
III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior;  
IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência 

habitual em município fronteiriço de país vizinho;  
V - visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta 

duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional;  
VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua 

legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada 
pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro 
(BRASIL,2017). 

251“uma categoria muito complexa e, no seu extremo, [...] há tantos tipos de migrantes quanto de 
indivíduos ou grupos sociais envolvidos nos processos migratórios. [...] uma entidade abstrata 
[que] é, na verdade, um somatório das mais diversas condições sociais e identidades étnico-
culturais” (HAESBAERT, 2016, p. 246). 
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como um sujeito de segunda classe, privado, sem justificação plausível num 
regime democrático, de parcela significativa dos direitos atribuídos aos 
nacionais.252 

 

A nomenclatura segue a orientação protetiva internacional, na medida em que 

ameniza a difícil situação daquele que adentra território que não é seu de origem e 

necessita enfrentar, além de toda diferença cultural, o preconceito dos nacionais.253 

A Lei da Migração trouxe mudanças importantes como a redução da 

burocracia no processo de regularização da situação migratória, a criação dos vistos 

humanitários254 e o impedimento de criminalização por motivos migratórios255.  

Ao contrário da legislação anterior, a Nova Lei atribui ao imigrante a condição 

de sujeito de direitos, prevendo garantias, especialmente nos artigos 3º e 4º, que o 

igualam, em todo o território nacional aos nacionais.  

O artigo 3º da Lei, prevê os princípios e diretrizes que regem a política 

migratória brasileira, andando, sem dúvidas, no sentido das diretrizes internacionais 

protetivas. São eles: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos; repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 

discriminação; não criminalização da migração; não discriminação em razão dos 

critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território 

nacional; promoção de entrada regular e de regularização documental;  acolhida 

humanitária;  desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, 

científico e tecnológico do Brasil; garantia do direito à reunião familiar; igualdade de 

                                                           
252MORAIS, Jose Luis Bolzan de Morais; PIRES JR., Paulo Abrão; GRANJA, João Guilherme de 

Lima; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. De estrangeiro à cidadão: Lei de migrações propõe 
acabar com legado da ditadura sobre o tema. In: Consultor Jurídico. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2014-set-04/lei-migracoes-propoe-acabar-legado-ditadura-tema. Acesso 
em: 03 nov. 2017. Grifo dos autores. 

253“Migrar é um direito humano. Qualquer um de nós já migrou ou pode migrar um dia. O verbo do 
estrangeiro é estar, não ser. No fundo, o estrangeiro não existe, ou somos nós mesmos, por vezes 
até em nossa pátria.” (VENTURA; ILLES, 2012). 

254Art. 12.  Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional poderá ser 
concedido visto:[...] 

     II - temporário;[...] 
    Art. 14.  O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de 

estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das 
seguintes hipóteses: 

     I - o visto temporário tenha como finalidade:[...] 
    b) tratamento de saúde; 
    c) acolhida humanitária;[...] 
    h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, 

tecnológica ou cultural;[...](BRASIL, 2017).  
255Art. 3o  A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: [...] 
    III - não criminalização da migração; [...] (BRASIL, 2017).  
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tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; inclusão social, 

laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; acesso igualitário e 

livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e 

seguridade social; promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e 

obrigações do migrante; diálogo social na formulação, na execução e na avaliação 

de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 

fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação 

de pessoas; cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de 

destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos 

humanos do migrante; integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e 

articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos 

direitos do residente fronteiriço; proteção integral e atenção ao superior interesse da 

criança e do adolescente migrante; observância ao disposto em tratado; proteção ao 

brasileiro no exterior; migração e desenvolvimento humano no local de origem, como 

direitos inalienáveis de todas as pessoas; promoção do reconhecimento acadêmico 

e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e repúdio a práticas de 

expulsão ou de deportação coletivas.256 

 Já o art. 4º, garante, ao migrante em território nacional, em condição de 

igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. Sendo assegurados: direitos e liberdades 

civis, sociais, culturais e econômicos; direito à liberdade de circulação em território 

nacional; direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e 

seus filhos, familiares e dependentes; medidas de proteção a vítimas e testemunhas 

de crimes e de violações de direitos; direito de transferir recursos decorrentes de sua 

renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável; direito 

de reunião para fins pacíficos;direito de associação, inclusive sindical, para fins 

lícitos; acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência 

social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da 

condição migratória; amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita 

                                                           
256BRASIL. Lei n. 13.445,de agosto de 2017. Institui a Lei da Migração.Promulgação, Brasília, DF,  
    maio. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 
    2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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aos que comprovarem insuficiência de recursos; direito à educação pública, vedada 

a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; garantia de 

cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das 

normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e 

da condição migratória; isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante 

declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento; direito de 

acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do 

migrante, nos termos da Lei nº 12.527/2011; direito a abertura de conta bancária; 

direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo 

enquanto pendente pedido de residência, de prorrogação de estada ou de 

transformação de visto em residência; e direito do imigrante de ser informado sobre 

as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória.257 

Embora os setores mais conservadores da sociedade venham fazendo duras 

críticas às oportunidades que a nova legislação confere aos não-nacionais, resta 

evidente que o objetivo da Lei vai ao encontro, não só do artigo 5º da Constituição 

Federal258, que consagra o princípio da igualdade entre os brasileiros e os não 

brasileiros, como da legislação protetiva internacional, combatendo a discriminação, 

a xenofobia e toda e qualquer prática que atente contra o princípio da dignidade da 

pessoa humana.259 

Camila Asano e Pétalla Timo destacam que nos últimos quatro anos, 

especialmente pela chegada dos imigrantes haitianos no Brasil, houve um 

significativo avanço nos debates a respeito da migração. Temas como ausência de 

políticas públicas para o acolhimento, obstáculos burocráticos para se obter 

documentação, discriminação e dificuldades de integração passaram a ser questões 

levantadas com frequência quando o assunto era migração. Tais discussões 

ocorreram em eventos públicos promovidos para esse fim, nos quais, além da 

problematização dos temas mais sensíveis, se buscava também soluções, sendo a 

                                                           
257BRASIL. Lei n. 13.445,de agosto de 2017. Institui a Lei da Migração.Promulgação, Brasília, DF, 

maio. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 01 nov. 2017. 

258 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] (BRASIL, 1988).  

259 GUERRA, Sidney. A nova lei de migração no Brasil: avanços e melhorias no campo dos direitos 
humanos. In:Revista de Direito da Cidade, v. 09, n. 4,p. 1717-1737, 2017.  
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principal das encontradas uma nova lei de migração que estivesse em sintonia com 

os direitos humanos.260 

Nesse contexto, em 2014, por meio de uma carta conjunta, contendo cerca de 

40 assinaturas, um grupo de organizações da sociedade civil como Conectas 

Direitos Humanos, Missão Paz, Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Referência 

de Acolhida para Imigrantes de São Paulo – CRAI/Sefras, Centro de Estudios 

Legales Y Sociales (CELS), Instituto Terra e Cidadania (ITTC), formularam cinco 

propostas concretas, as quais expressavam os princípios mínimos que uma 

proposta de lei migratória deveria contemplar para estar adequada a ótica dos 

direitos humanos261:  

 

1. A garantia dos direitos humanos das pessoas migrantes, sem 
discriminação de nenhum tipo e independente da situação migratória;  
2. O estabelecimento de procedimentos de regularização migratória rápidos, 
efetivos e acessíveis como uma obrigação do Estado e um direito do 
migrante;  
3. A não criminalização das migrações, incluindo o princípio de não 
detenção do migrante por razões vinculadas à sua situação migratória;  
4. O controle judicial e o acesso dos migrantes a recursos efetivos sobre 
todas as decisões do poder público que possam gerar vulneração de seus 
direitos;  
5. A criação de uma instituição nacional autônoma, com um corpo 
profissional permanente e especializado e mecanismos de supervisão e 
controle social, responsável pela aplicação da lei.262 

 

Mais tarde, tais organizações se uniram a outras para continuar um trabalho 

conjunto de monitorar a tramitação da nova lei, tais como o Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH) e o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

(CDHIC), apresentando, ao longo de 2015 e 2016, outras propostas concretas para 

a elaboração do texto, debatendo com autoridades e parlamentares em audiências 

públicas e outras oportunidades.263 

Os debates se estenderam também no cenário internacional, por meio de 

fóruns internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, inclusive com 

                                                           
260 ASANO, Camila Lissa; TIMO, Pétalla Brandão. A nova lei de migração no Brasil e os Direitos 

Humanos.  Disponível em: https://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-
os-direitoshumanos. Acesso em: 03 nov. 2017. 

261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
263 Ibidem. 
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a criação de uma campanha pública denominada “Migrar é direito”, cuja petição foi 

assinada por quase 10 mil pessoas.264 

O Projeto de Leique deu origem à Nova Lei teve sua gênese na Portaria 

2.162/2013265, do Ministério da Justiça, que determinou a criação de uma Comissão 

de Especialistas que apresentasse uma proposta de Lei de Migrações, que 

acabasse com o “nefasto legado da ditadura militar” que era tido como um “entulho 

autoritário” que dificultava a regularização migratória e os direitos dos migrantes.266 

Segundo os membros da Comissão, esta se reuniu, entre 25/07/2013 e 

30/05/2014, com representantes de órgãos do governo e de instituições 

internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos convidados, promovendo, 

neste período, duas audiências públicas com “ampla participação de entidades 

sociais e de cidadania”, além de seus membros, individualmente, terem participado 

inúmeras reuniões e atividades sobre o tema por várias cidades do país.267 

Após a divulgação da primeira versão do anteprojeto, em abril de 2014, foi 

realizada nova audiência pública, na qual foram recebidas mais de “duas dezenas 

de contribuições escritas de entidades públicas e sociais, e também individuais de 

migrantes e de especialistas, além de sugestões da Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ)”.268 

O que se percebe, pois, é que a diretriz protetiva dos direitos humanos não é 

somente um anseio da sociedade internacional, por meio das suas organizações e 

dos Estados. É, também, o anseio da sociedade civil dos Estados, a ponto de formar 

organizações que se mobilizam e lutam pela regulamentação interna das garantias e 

direitos internacionalmente previstos. 

Nesta seara, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia respondido 

àconsulta feita pelos Estados Unidos Mexicano, em 10 de maio de 2002, por meio 

                                                           
264 ASANO, Camila Lissa; TIMO, Pétalla Brandão. A nova lei de migração no Brasil e os Direitos 

Humanos.  Disponível em: https://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-
os-direitoshumanos. Acesso em: 03 nov. 2017. 

265BRASIL. Projeto de Lei n. 2.516/2015. Institui a Lei de Migração. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910. Acesso 
em:03 nov. 2017.) 

266 MORAIS, Jose Luis Bolzan de Morais; PIRES JR., Paulo Abrão; GRANJA, João Guilherme de 
Lima; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. De estrangeiro à cidadão: Lei de migrações propõe 
acabar com legado da ditadura sobre o tema. In: Consultor Jurídico. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2014-set-04/lei-migracoes-propoe-acabar-legado-ditadura-tema. Acesso 
em: 03 nov. 2017. 

267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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da OpiniãoConsultiva n. 18 (OC18-03) de 17 de setembro de 2003, no seguinte 

sentido:269 

 

O Tribunal afirma que o princípio da não discriminação está consagrada em 
diversos instrumentos internacionais e tem sido repetido por vários 
organismos internacionais como pedra angular da proteção dos direitos 
humanos. Uma vez que não pode ser evitado de forma alguma, conclui-se 
que tem o caráter de ius cogens. Dada a natureza de ius cogens do 
princípio da não discriminação, nem o status de migrante, nem o status de 
migrante indocumentado podem justificar a realização de atos 
discriminatórios. O Estado tem o dever de respeitar o devido processo em 
processos criminais ou administrativos aos quais os imigrantes 
indocumentados estão sujeitos e não podem usar seu status para evitar o 
cumprimento deste direito. Nas relações de trabalho privadas, o Estado tem 
o dever de assegurar que, independentemente do status de imigração, 
todos os trabalhadores podem desfrutar de direitos trabalhistas 
correspondentes a ele. Assim, deve evitar atos discriminatórios realizados 
no contexto das relações de trabalho. (tradução livre).270 

 

A história da humanidade demonstra que os eventos migratórios existem 

desde sempre, tendo servido, muitas vezes, para o avanço e o desenvolvimento das 

civilizações. Sob este ponto de vista histórico, não é concebível tratar o migrante 

como o causador de problemas que usualmente já existem no país onde chegam.  

O significativo deslocamento de pessoas porque vem atravessando o mundo 

não pode fazer surgir ou reforçar a xenofobia, o discurso de ódio, o nacionalismo 

radical, o racismo, que acabam por levar a criação de políticas públicas contrárias 

aos processos de migração.  

Por certo, em contextos como o atual, com grande fluxo migratório, se 

estabeleça um paradoxo entre a proteção dos direitos humanos, dos migrantes, e o 

interesse dos Estados, sobretudo, quando esse fluxo significativo possa colocar em 

                                                           
269GUERRA, Sidney. A nova lei de migração no Brasil: avanços e melhorias no campo dos direitos 

humanos. In:Revista de Direito da Cidade, v. 09, n. 4. p. 1717-1737,2017. p. 1725. 
270“La Corte establece que el principio de no discriminación se encuentra recogido en diversos 

instrumentos internacionales y ha sido repetido por diversos órganos internacionales como una 
piedra angular de la protección de los derechos humanos. Al no poder ser evitado de ninguna 
manera, se concluye que tiene carácter de ius cogens. Dado el carácter de ius cogens del principio 
de no discriminación, ni el estatus de migrante ni tampoco el estatus de migrante indocumentado 
puede ser justificante para la realización de actos discriminatorios. El Estado tiene el deber de 
respetar el debido proceso en los procesos penales o administrativos a los que se someta a los 
migrantes indocumentados y no puede utilizar su estatus para evitar el cumplimiento de este 
derecho. En las relaciones privadas laborales, el Estado tiene un deber de garantía por el cual 
debe procurar que, sin importar el estatus migratorio, todo trabajador pueda disfrutar de los 
derechos laborales que le corresponden. Así, debe evitar que se realicen actos discriminatorios en 
el contexto de las relaciones laborales.” (GUERRA, 2017, p. 1726). 
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risco a segurança nacional e até mesmo a higidez  econômica do pais que recebe o 

imigrante.  

É necessário, assim, buscar-se um equilíbrio no tratamento da situação. 

Equilíbrio este que somente será alcançado quando existir pleno respeito aos 

direitos humanos fundamentais dos imigrantes. Cada Estado, isoladamente, deve 

adotar uma postura protetiva e ao mesmo tempo, deve intentar esforços coletivos, 

trabalhando pela adoção de legislações e medidas efetivas locais, regionais e 

internacionais, capazes de tratar a questão de forma responsável e eficiente. 

O cenário brasileiro se mostra mais próximo do que longe desta mudança de 

paradigmas. A Nova Lei da Migração, recentemente aprovada, acena positivamente 

para uma adequação à ordem internacional protetiva dos direitos humanos. 

Contudo, a efetividade das previsões legais e dos anseios internacionais, ainda 

pendem de uma mudança de ordem cultural, que se afaste cada vez mais dos 

estigmas e preconceitos e se aproxime o máximo possível da busca pelo bem 

comum. Uma ordem internacional integrada e equilibrada, que tenha condições de 

dividir a “carga migratória” de forma equânime e eficiente, se não resolver o 

problema do imigrante, pelo menos pode amenizar a sua situação de desalento e 

abandono.  

 

 

3.2 O CASO DO POVO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. EQUADOR, 

SENTENÇA PROFERIDA PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS (CORTE IDH), EM 27/06/2012 

  

 

No cenário regional, como já destacado, o paradigma escolhido foi o Caso do 

Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador que chegou ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) em dezembro de 2003, por meio de 

petição apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e foi 

julgado em junho de 2012 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH). 

O caso apresentado dá concretude a tudo que foi estudado, uma vez que 

demonstra como os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos estão, 
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cada vez mais, ampliando sua atuação no cenário interno dos países violadores ou 

omissos nas questões referentes aos direitos humanos de seus povos. Ainda que de 

forma lenta e com pouca força coatora, as organizações internacionais buscam 

aprimorar e ampliar suas diretrizes protetivas humanitárias, na salvaguarda do 

homem e da sua dignidade, como objeto precípuo de proteção. 

Inicialmente, cabe abordar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos a 

fim explicar, de forma sucinta, a sua estrutura, possibilitando uma melhor 

compreensão do caso apresentado e de seu tramite no cenário internacional. 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é parte da OEA, teve 

início com a aprovação, em 1948, da Declaração Americana de Direitos e Deveres 

do Homem, aprovada pela Nona Conferência Internacional Americana, ocorrida em 

Bogotá, na Colômbia271, que “foi tido como primeiro documento acerca de direitos 

humanos no marco da Carta da Organização dos Estados Americanos”.272 

O Sistema é composto pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos273 

e por dois órgãos autônomos que possuem como finalidade zelar pela observância 

dos direitos humanos. São eles: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

criada em 1959 e oficialmente instalada em 1960, quando da aprovação de seu 

Estatuto274 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada em 1969, por meio 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tendo iniciado suas funções em 

1979.275 

A CIDH, que tem sede em Whashington, nos EUA,  é constituída por sete 

membros detentores de alta autoridade moral e reconhecido saber em direitos 

                                                           
271 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem. 1948. Disponível 
em:<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm> Acesso em: 15 
nov. 2017. 

272RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos humanos: 
a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. Maringá/PR: 
Vivens, 2015.p.113. 

273 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos. Disponível 
em:<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>.  Acesso em: 15 
nov. 2017. 

274 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. Disponível 
em:<https://cidh.oas.org/Basicos/Portugues/t.Estatuto.CIDH.htm.>.Acesso em: 15 nov. 2017. 

275RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos humanos: 
a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. Maringá/PR: 
Vivens, 2015.p.113-115. 
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humanos, os quais são eleitos em Assembleia Geral, com mandato de 4 anos, 

podendo ser reeleitos uma só vez.276 

A CIDH desempenha função de órgão consultivo da OEA em assuntos de 

Direitos Humanos, tendo como principal objetivo a observância e a defesa dos 

direitos humanos.277 

 

Este órgão, em um primeiro momento, tem competências com dimensões 
políticas, entre as quais se destacam a realização de visitas in loco  e a 
preparação de relatórios sobre a situação  dos direitos humanos nos 
Estados membros. Em um segundo momento, este órgão realiza funções 
com uma dimensão quase judicial, promovendo conciliações e ingressando 
com ações contra os Estados-membros.278 

 

A seu turno, a CorteIDH, que tem sede em San José da Costa Rica é 

composta por sete membros eleitos para um mandato de seis anos e tem como 

principal função “aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos e outros tratados concernentes a mesma temática”, exercendo 

basicamente dois papéis: 

 

a) contencioso – julgando casos de violações dos direitos estipulados na 
Convenção Amerciana sobre Direitos Humanos pelos Estados-membros; e 
b) consultiva – emitindo pareceres para qualquer membro da OEA para 
interpretar a Convenção ou outro tratado sobre direitos humanos.279 

  

Importa observar que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem 

caráter subsidiário, ou seja, somente pode ser invocado quando exauridos os meios 

domésticos de proteção dos direitos violados. Somente a partir da ineficácia do 

aparato estatal interno é possível recorrer ao SIDH, sendo que qualquer indivíduo 

pode interpor denúncia perante a CIDH e somente a CIDH e os Estados membros 

podem submeter um caso à apreciação da Corte IDH.280 

 Feita esta breve explanação sobre o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, passa-se a abordagem do caso paradigma.  

 

                                                           
276RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos humanos: 

a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. Maringá/PR: 
Vivens, 2015.p.113-115. 

277Ibidem. 
278Ibidem.p.114. 
279Ibidem.p.115, grifo do autor. 
280Ibidem. p.117-118. 
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3.2.1 O Povo Kichwa de Sarayaku e sua autonomia  organizacional 

 

 O Povo Kichwa de Sarayaku está localizado na região do Equador 

Amazônico, na área da mata tropical, na província de Pastaza, em diferentes pontos 

e nas margens do rio Bobonaza. Seu território situa-se 400 metros acima do nível do 

mar, a 65 km da cidade de Puyo, sendo que a biodiversidade que se apresentada no 

entorno territorial do povoado de Sarayaku é considerada uma das maiores do 

mundo.281 

Compõe-se de aproximadamente de 1.200 habitantes, cuja sobrevivência é 

garantida pela agricultura familiar coletiva, pela caça, pela pesca e pela colheita em 

suas terras, sempre seguindo as tradições e costumes ancestrais. Cerca de 90% de 

suas necessidades alimentares é atendida com produtos provenientes do seu 

território.282 

No histórico constitucional equatoriano, os povos indígenas detinham 

proteção e reconhecimento por parte do Estado. Na Constituição Federal do 

Equador de 1998, estava prevista a garantia da nacionalidade do povos indígenas, 

assim como o direito à manutenção, desenvolvimento e fortalecimento de sua 

identidade e tradição espiritual, cultural, linguística, social, política e econômica. 

Além disso, dentre outros, eram assegurados o direito imprescritível à conservação 

das suas terras comunitárias, as quais eram consideradas inalienáveis e indivisíveis, 

resguardado, contudo, o direito do Estado de declarar sua  utilidade pública; o direito 

a manter a posse ancestral das terras comunitárias e obter gratuitamente a sua 

adjudicação, conforme previsto em lei; o direito de participar do uso, usufruto, 

administração e conservação dos recursos naturais renováveis existentes nas suas 

terras; o direito de ser consultados a respeito de planos e programas de prospecção 

e exploração de recursos renováveis, além de participarem, quando possível, dos 

                                                           
281CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 52 da sentença.2016. Disponível 

em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

282CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 52 a 54 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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benefícios advindos de tais projetos e receberem indenizações por prejuízos 

socioambientais que estes viessem a causar.283 

Atualmente, a nacionalidade das comunidades indígenas está prevista na 

Constituição Equatoriana de 2008, a qual reconhece o Equador como um Estado 

Plurinacional, que não faz distinção de direitos entre os diferentes povos que 

habitam o território nacional.284 

Às comunidades indígenas é garantida a liberdade de organização de seu 

território, por meio da construção de circunscrições territoriais que garantam a 

preservação de sua cultura. O território é considerado de posse ancestral, com 

irredutibilidade e intangibilidade asseguradas, sendo vedado todo tipo de atividade 

extrativista.285 

                                                           
283 Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y 

los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 
(Constituição da República do Equador, 1998) 

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 
Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 
cultural, lingüístico, social, político y económico. 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las 
tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del 
Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto 
predial. 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación 
gratuita, conforme a la ley. 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 
recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.5. Ser consultados sobre planes y 
programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y 
que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que 
les causen. [...]  

     Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente 
con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizar 
su participación” (ECUADOR, 1998). 

284 Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 
establecidos en la Constitución.  

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio 
de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 
plurinacional (STF, 2008). 

     Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 
pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

     (STF, 2008). 
285 Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:[...]  

      Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 
intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas 
para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 
aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos 
constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

     Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 
circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.  

     Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral 
de organización territorial(STF, 2008). 
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A seu turno, o artigo 171 da Constituição Federal Equatoriana de 2008, atribui 

às comunidades indígenas função jurisdicional própria, dentro de seu território, 

baseado em suas tradições ancestrais e em seu próprio direito. Podem as 

autoridades comunitárias aplicar normas e procedimentos próprios para solução de 

seus conflitos internos, desde que restem asseguradas a sua constitucionalidade e a 

sua adequação às normas de direito internacional. Ao Estado Equatoriano, ainda 

segundo a Constituição, cabe garantir o respeito às decisões da jurisdição indígena, 

pelas instituições e autoridades públicas, sendo determinado que a lei estabeleça 

mecanismos de coordenação e cooperação entre a jurisdição indígena e a 

ordinária.286 

Trata-se de comunidade organizada politicamente, tendo, desde 1979, um 

estatuto inscrito no Ministério de Bem-Estar Social, que incorpora autoridades como 

Presidente, Vice- Presidente, Secretário e Conselheiros. Desde 2004, Sarayaku foi 

reconhecido como Povo Originário Kichwa de Sarayaku.287 

As principais decisões relativas ao Povo são tomadas na Assembleia 

Comunitária, denominada Tayja Saruta-Sarayacu, que constitui a máxima instância 

de tomada de decisões.288 

Organiza-se, ainda, sob um Conselho de Governo, integrado por líderes 

tradicionais de cada comunidade (kurakas ou varayuks), autoridades comunitárias, 

ex-dirigentes, idosos, sábios tradicionais (yachaks) e grupos de assessores técnicos 

da comunidade. Este Conselho tem capacidade para decidir em certos tipos de 

                                                                                                                                                                                     

 
286 Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de 
su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 
aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 
internacionales. 

     El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las 
instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria (STF, 2008). 

287CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 54 e 55 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

288    CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 55 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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conflitos internos e externos, sendo, contudo, sua principal tarefa intermediar os 

assuntos externos à Sarayaku, com base nas decisões tomadas em assembleia.289 

A organização do Povo Kichwa de Sarayaku faz parte da Coordenação 

Kichwa de Pastaza, da Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia 

Equatoriana (CONFENIAE) e da Confederação de Nacionalidades Indígenas do 

Equador (CONAIE), a qual foi reconhecida pelo Secretário Executivo do Conselho 

de Desenvolvimento de Nacionalidades e Povos do Equador (CODENPE), por meio 

do Acordo n. 24, de 10 de junho de 2004.290 

Na cosmovisão do Povo Sarayaku, o seu território possui um conjunto de 

significados: “[...] a selva é viva e os elementos da natureza têm espíritos (Supay) 

que se conectam entre si e cuja presença sacraliza os lugares”. A esses espaços 

sagrados, somente os Yachaks (sábios tradicionais) podem ter acesso e somente 

eles podem interagir com seus habitantes.291 

Em 12 de maio de 1992, o Estado adjudicou, por intermédio do Instituto de 

Reforma Agrária e Colonização (IERAC), na província de Pastaza e de forma 

indivisa, uma área singularizada no título que se denominou Bloco 9, correspondente 

a uma superfície 264.625ha, a favor das comunidades do rio Bobonaza, entre as 

quais se encontra o Povo Kichwa de Sarayaku, cujo território representa 135.000ha 

do denominado Bloco 9.292 

O Estatuto do Povo Originário Kichwa de Sarayaku (Acordo n. 24) foi 

registrado em 10 de junho de 2004, pelo Secretário Executivo do CEDENPE 

(instituição estatal vinculada à Presidência da República com competência em temas 

indígenas).293 

 

                                                           
289CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 55 da sentença.Disponível 

em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

290CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 55e 56 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

291CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 57 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

292CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 61 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

293Ibidem. 
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3.2.2 O Caso Que Chegou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a 

Decisão da Corte 

 

Em 26 de julho de 1996, a Empresa Estatal de Petróleo do Equador 

(PETROECUADOR) assinou como o consórcio integrado pela Companhia Geral de 

Combustíveis S.A. (CGC) e a Petrolífera Argentina San Jorge S.A, um contrato de 

participação para a exploração de hidrocarbonetos e extração de petróleo cru em 

uma área de 200.000ha., localizada no Bloco 23 da Região Amazônica, onde vivem 

várias associações, comunidades e povos indígenas, sendo a Sarayaku a maior 

delas.294 

Entre os meses de outubro de 2002 e fevereiro de 2003, os trabalhos da 

empresa petrolífera avançaram 29% no interior do território dos Sarayaku. Nesse 

período, a empresa CGC carregou 467 poços com, aproximadamente, 1.433 

quilogramas de explosivo “pentolite”, tanto no nível superficial como em maior 

profundidade, e os deixou disseminados nos territórios que formavam o Bloco 23.295 

Em dezembro de 2003, a Associação do Povo Kichwa de Sarayaku 

(Tayjasaruta) em conjunto com as Organizações não governamentais de direitos 

humanos, CDES (Centro de Direitos Econômicos e Sociais)296 e  CEJIL (Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional)297, apresentaram a petição inicial perante a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos.298 

Em outubro de 2004, a Comissão aprovou o Relatório de Admissibilidade n.  

62/04, e, em 18 de dezembro de 2009, aprovou, nos termos do artigo 50 da 

Convenção Americana, o Relatório de Mérito n. 138/09.299 

                                                           
294CNJ.Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 63 a 65 da sentença.2016. 

Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017 

295CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 101 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017 

296 CDES. Centro de Direitos Econômicos e Sociais. Disponível em:<https://www.cdes.org.br/>. 
Acesso em: 15 nov. 2017. 

297CEJIL. Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Disponível em:<https://www.cejil.org/>. 
Acesso em: 15 nov. 2017. 

298CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 01 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

299Ibidem. 
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No Relatório de Mérito, a Comissão concluiu que o Estado do Equador era 

responsável pela violação dos direitos reconhecidos nas seguintes disposições: no 

artigo 21, que garante o Direito à Propriedade Privada; em relação aos artigos 13, 23 

e 1.1, todos da Convenção Americana,  que tratam, respectivamente, do Direito à 

Liberdade de Pensamento e de Expressão, dos direitos Políticos e da Obrigação que 

os Estados Partes têm de respeitar e garantir os direitos previstos na Convenção, 

sem discriminação de qualquer natureza, estes em detrimento dos membros do 

Povo Kichwa de Sarayaku; nos artigos 4, 22, 8 e 25, em relação ao artigo 1.1, 

também da Convenção Americana, que tratam, respectivamente, do Direito à Vida,  

do Direito de Circulação e de Residência, do Direito às Garantias Judiciais e à 

Proteção Judicial, em detrimento dos membros do Povo Kichwa de Sarayaku; no 

artigo 5 da Convenção que trata do Direito à Integridade Pessoal, em relação ao 

artigo 1.1 da Convenção Americana, em detrimento de cerca de 20 membros do 

Povo Sarayaku; e considerou, ainda, que o Estado é responsável pelo 

descumprimento das disposições do artigo 2 da Convenção Americana, que trata do 

dever dos Estados Partes de adotar disposições de direito interno que garantam a 

efetividade dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 da Convenção, se 

assim não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza 

internas. 

A partir de tais conclusões, a Comissão recomendou que o Estado do 

Equador: (i) adotasse as medidas necessárias para garantir e proteger o direito de 

propriedade do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku e seus membros, a respeito de 

seu território ancestral, garantindo a especial relação que mantêm com seu território;  

(ii) garantisse aos membros do Povo Kichwa de Sarayaku, o exercício de suas 

atividades tradicionais de subsistência, retirando o material explosivo disseminado 

em seu território; (iii) garantisse a participação significativa e efetiva dos 

representantes indígenas nos processos de tomada de decisões acerca do 

desenvolvimento e outros temas que os afetem e a sua sobrevivência cultural; (iv) 

adotasse, com a participação dos povos indígenas, as medidas legislativas, ou de 

outra natureza, necessárias para tornar efetivo o direito à consulta prévia, livre, 

fundamentada e de boa-fé, conforme as normas de direitos humanos internacionais; 

(v) reparasse, no âmbito individual e comunitário, as consequências da violação dos 

direitos enunciados; e, (vi) adotasse as medidas necessárias para evitar que, no 



94 
 

 
 

futuro, ocorram fatos semelhantes, em conformidade com o dever de prevenção e 

garantia dos direitos fundamentais, reconhecidos na Convenção Americana.300 

Em 26 de abril de 2010 a Comissão, ante ao não cumprimento por parte do 

Estado do Equador das recomendações feitas no Relatório de Mérito, apresentou o 

caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em conformidade com os artigos 

51 e 61 da Convenção, que prevêem o dever e a legitimidade da Comissão para 

submeter à Corte os casos em que as recomendações não tenham sido atendidas 

pelo Estado recomendado. 

A Comissão solicitou à Corte que declarasse a responsabilidade internacional 

do Estado pelas violações do direito à propriedade privada, reconhecido no artigo 

21, em relação aos artigos 13, 23 e 1.1 da Convenção Americana, em detrimento do 

povo indígena de Sarayaku e de seus membros; do direito à vida, às garantias 

judiciais e à proteção judicial, contemplados nos artigos 4, 8 e 25, em relação ao 

artigo 1.1 da Convenção Americana, em detrimento do Povo e de seus membros;  

do direito de circulação e residência, reconhecido no artigo 22, em relação ao artigo 

1.1 da Convenção Americana, em detrimento dos membros do Povo; do direito à 

integridade pessoal, reconhecido no artigo 5 da Convenção Americana, em relação 

ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento de 20 membros do Povo Kichwa 

de Sarayaku; e do dever de adotar disposições de direito interno, reconhecido no 

artigo 2 da Convenção Americana. Solicitou que fossem também ordenadas 

medidas de reparação.301 

Em junho de 2004, quando o caso ainda estava sob o acompanhamento da 

Comissão, esta submeteu à consideração da Corte um  pedido de medidas 

provisórias a favor do Povo Sarayaku e de seus membros, em conformidade com o 

artigo 63.2, da Convenção, que autoriza a adoção de tais medidas em casos de 

extrema gravidade e urgência que estejam sob o conhecimento da Corte  e artigo 

25302 do Regulamento da Corte.303 

                                                           
300CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador. Parágrafo 01 (nota 03) da sentença.2016. 

Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

301CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 03 da sentença. 2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

302 Artigo 25. Participação das supostas vítimas ou seus representantes1. Depois de notificado o 
escrito de submissão do caso, conforme o artigo 39deste Regulamento, as supostas vítimas ou 
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Atendendo o pedido da Comissão, em 6 de julho de 2004, a Corte ordenou 

medidas provisórias determinando que o Estado do Equador: (i) tomasse as 

medidas necessárias para proteger a vida e a integridade dos membros do Povo de 

Sarayaku; (ii) garantisse a livre circulação do Povo de Sarayaku; (iii) investigasse os 

fatos que motivaram a concessão das medidas provisórias, identificando os 

responsáveis  e impondo-lhes as devidas sanções; (iv) participasse os beneficiários 

das medidas sobre a planificação e implementação das mesmas  e que os 

mantivesse informados, em geral, sobre o avanço da sua execução; (v) informasse a 

Corte, no prazo de dez dias, a partir da notificação, sobre as medidas provisionais 

que tivesse adotado em cumprimento as determinações da Corte.  

Mediante resoluções de 17 de junho de 2005 e de 4 de fevereiro de 2010, a 

Corte ratificou a vigência das referidas medidas provisórias a respeito da República 

do Equador.304 

Em setembro de 2010, representantes do Povo Sarayaku no caso, 

apresentaram à Corte seu escrito de petições, argumentos e provas, acrescentando 

os seguintes artigos como violados: o direito à cultura, reconhecido no artigo 26 da 

Convenção, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento dos 

membros do Povo Sarayaku; e o direito à integridade pessoal e o direito à liberdade 

pessoal, contemplados nos artigos 5 e 7 da Convenção, em relação ao artigo 1.1 do 

mesmo instrumento, bem como no artigo 6305 da Convenção Interamericana para 

                                                                                                                                                                                     

seus representantes poderão apresentarde forma autônoma o seu escrito de petições, argumentos 
e provas e continuarãoatuando dessa forma durante todo o processo.2. Se existir pluralidade de 
supostas vítimas ou representantes, deverá serdesignado um interveniente comum, que será o 
único autorizado para aapresentação de petições, argumentos e provas no curso do processo, 
incluindo nasaudiências públicas. Se não houver acordo na designação de um 
intervenientecomum em um caso, a Corte ou sua Presidência poderá, se o considerar 
pertinente,outorgar um prazo às partes para a designação de um máximo de trêsrepresentantes 
que atuem como intervenientes comuns. Nessa última circunstância,os prazos para a contestação 
do Estado demandado, assim como os prazos departicipação nas audiências públicas do Estado 
demandado, das supostas vítimas oude seus representantes e, dependendo do caso, do Estado 
demandante, serãodeterminados pela Presidência.3. No caso de eventual discordância entre as 
supostas vítimas no que tange aoinciso anterior, a Corte decidirá sobre o pertinente.(CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009).  

303CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 05 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

304CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 05 (nota 07) da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

305 Artigo 6. Em conformidade com o disposto no artigo 1, os Estados Partes tomarão medidas 
efetivas a fim deprevenir e punir a tortura no âmbito de sua jurisdição.Os Estados Partes 
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Prevenir e Punir a Tortura, em detrimento de quatro dirigentes dos Sarayaku, detidos 

ilegalmente por efetivos militares em 25 de janeiro de 2003.306 

Solicitaram ainda ter acesso ao Fundo de Assistência Jurídica da Corte para 

cobertura de parte dos gastos que teriam durante a tramitação do caso, 

especificando os gastos e, posteriormente apresentando comprovantes. O que foi 

deferido pela Corte, com a concessão da assistência econômica necessária para a 

apresentação de, no máximo, quatro depoimentos.307 

Em março de 2011, o Estado do Equador apresentou, perante a Corte, seu 

escrito de interposição de exceção preliminar, contestação da demanda e 

observações sobre o escrito de petições, argumentos e provas, no qual apresentou 

uma exceção preliminar de não esgotamento dos recursos de jurisdição interna.308 

Em junho de 2011, o Presidente da Corte expediu uma resolução, 

determinando o recebimento de depoimentos prestados perante notário público 

(affidavit), por 12 supostas vítimas, indicadas pelos representantes, uma testemunha 

proposta pelo Estado e seis peritos propostos pelos representantes. Além disso, 

também mediante resolução, o Presidente convocou as partes para uma audiência 

pública que se realizou nos dias 6 e 7 de julho de 2011, durante o 91° Período 

Ordinário de Sessões da Corte, realizado em sua sede.309 

Na audiência foram recebidos os depoimentos de quatro membros do Povo 

Sarayaku, das testemunhas propostas pelo Estado, de um perito proposto pela 

Comissão e de um perito proposto pelos representantes, bem como as alegações 

                                                                                                                                                                                     

segurar‑se‑ão de que todos os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessanatureza 
sejam considerados delitos em seu direito penal, estabelecendo penas severas para sua 
punição,que levem em conta sua gravidade.Os Estados Partes obrigam‑se também a tomar 
medidas efetivas para prevenir e punir outrostratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, no âmbito de sua jurisdição.(CNJ, 2016). 

306CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 06 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

307CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 07 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

308CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 09 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

309CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 11 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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finais orais dos representantes e do Estado, além das observações finais orais da 

Comissão.310 

A Corte recebeu escritos de amicus curiae de várias entidades, dentre elas a 

Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Seattle University; a Clínica  

Jurídica da Universidade de San Francisco de Quito; o Centro de Direitos Humanos 

da Pontifícia Universidade Católica do Equador; a  Anistia Internacional; a) Clínica 

Internacional de Direitos Humanos Allard K. Lowenstein da Faculdade de Direito da 

Yale University; a organização Forest Peoples Programme.311 

Em abril de 2012, pela primeira vez na história da prática judicial da Corte 

Interamericana, uma delegação de juízes realizou uma diligência ao local dos fatos 

de um caso contencioso submetido à sua jurisdição.312 

Ali, a delegação da Corte ouviu declarações de membros dos Sarayaku, entre 

eles jovens, mulheres, homens, idosos e crianças da comunidade, os quais 

relataram suas experiências, percepções e expectativas sobre seu modo de vida, 

sua cosmovisão e sobre o que haviam vivido em relação aos fatos do caso. O 

Presidente da Corte também concedeu a palavra aos representantes das 

delegações, os quais expressaram seus pontos de vista.313 

Durante a visita, o Secretário Jurídico da Presidência do Equador, Alexis 

Mera, reconheceu a responsabilidade do Estado:  

 

[…] vou lhes dizer uma coisa, não só a título pessoal, mas [em] nome do 
Presidente Correa, que me pediu que viesse […] eu não sinto que 
estejamos confrontados. Por quê? Porque todas as coisas que se 
denunciaram nessa jornada, todos os testemunhos, todos os atos invasivos 
da extração petrolífera ocorridos em 2003, o governo não os quer 
confrontar. O governo considera que há responsabilidade do Estado nos 
acontecimentos de 2003, e quero que seja dito e que eu seja entendido com 
clareza. O governo reconhece a responsabilidade. Portanto, todos os atos 
ocorridos, os atos invasivos, os atos das forças armadas, os atos contra a 
destruição de rios são temas que condenamos como governo e cremos que 
há direito a reparação. Portanto, eu convido a contraparte a que nos 

                                                           
310CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 12 da sentença.2016. Disponível 

em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

311CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 13 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017.Acesso em: 15 nov. 2017) 

312CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 21 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017.Acesso em: 15 nov. 2017) 

313Ibidem.  
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sentemos para falar das reparações. Toda reparação que tenha de se fazer 
à comunidade o Estado está disposto a fazer. [...] 

A extração petrolífera deve beneficiar as comunidades. O que 
acontece é que, ancestralmente, o Estado deu as costas aos povos 
indígenas. Essa é a realidade histórica deste país: como deu as costas aos 
povos indígenas, a extração petrolífera ocorreu em detrimento das 
comunidades, mas não queremos esse regime, o governo não o quer e, 
portanto, não vamos fazer nenhuma extração petrolífera de costas para as 
comunidades, mas com o diálogo que haverá em algum momento, se é que 
vamos decidir iniciar a extração petrolífera, ou pensar em uma extração 
petrolífera aqui. Não haverá nenhum empreendimento petroleiro sem um 
diálogo aberto, franco; não um diálogo feito pela petrolífera, como sempre 
se acusou. Nós mudamos a legislação para que os diálogos partam do 
governo e não do setor extrativo.314 

 

Por último, as delegações percorreram o povoado a pé e seus membros 

compartilharam várias expressões e rituais culturais. Além disso, as delegações 

realizaram um sobrevoo do território, durante o qual se observaram lugares onde 

ocorreram fatos do caso.315 

Posteriormente, apesar da aparente cessação da controvérsia, em especial 

pelo reconhecimento de responsabilidade por parte do Estado do Equador, a Corte 

proferiu a sentença, em 27/07/2012. 

Decidindo, por unanimidade, ser o Estado do Equador responsável: (i) pela 

violação dos direitos à consulta, à propriedade comunal indígena e à identidade 

cultural, nos termos do artigo 21 da Convenção Americana, em relação aos artigos 

1.1 e 2 do mesmo instrumento, em detrimento do Povo Indígena Kichwa de 

Sarayaku; (ii) por ter colocado gravemente em risco os direitos à vida e à integridade 

pessoal, reconhecidos nos artigos 4.1 e 5.1 da Convenção Americana, em relação à 

obrigação de garantir o direito à propriedade comunal, nos termos dos artigos 1.1 e 

21 do mesmo instrumento, em detrimento dos membros do Povo Indígena Kichwa 

de Sarayaku; (iii) pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial, reconhecidos nos artigos 8.1 e 25 da Convenção Americana, em relação ao 

artigo 1.1, do mesmo instrumento, em detrimento do Povo indígena Kichwa de 

Sarayaku. 

                                                           
314CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 23 da sentença.2016. Disponível 

em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

315CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 21 da sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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Entendeu ainda, não ser cabível analisar os fatos à luz dos artigos 7, 13, 22, 

23 e 26 da Convenção Americana, nem do artigo 6 da Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura. 

Pelo reconhecimento da culpa do Estado do Equador, determinou que este: (i)   

neutralizasse, desativasse e, caso fosse pertinente, retirasse o pentolite existente na 

superfície e enterrado no território do Povo Sarayaku, com base num processo de 

consulta com o Povo, no prazo de 3 anos; (ii) consultasse o Povo Sarayaku de forma 

prévia, adequada, efetiva e em plena conformidade com as normas internacionais 

aplicáveis à matéria, no eventual caso de pretender realizar alguma atividade ou 

projeto de extração de recursos naturais em seu território, ou plano de investimento 

ou desenvolvimento de qualquer outra natureza que implique potenciais danos a seu 

território; (iii) adotasse as medidas legislativas, administrativas, ou de outra natureza, 

que sejam necessárias para colocar plenamente em andamento e tornar efetivo, 

num prazo razoável, o direito à consulta prévia dos povos e comunidades indígenas 

e tribais, e modificar as que impeçam seu pleno e livre exercício, para o que deve 

assegurar a participação das próprias comunidades; (iv) implementasse, num prazo 

razoável e com a respectiva disposição orçamentária, programas ou cursos 

obrigatórios contemplando módulos sobre as normas nacionais e internacionais de 

direitos humanos dos povos e comunidades indígenas, destinados a funcionários 

militares, policiais e judiciais, bem como a outros cujas funções impliquem 

relacionamento com povos indígenas; (v) realizasse um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional pelos fatos do caso; (vi) 

providenciasse publicações do resumo da Sentença em órgão oficial e em jornal de 

ampla circulação nacional, bem como mantivesse a íntegra da Sentença disponível 

por um ano numa página eletrônica oficial do governo.316 

Quanto às reparações, a Corte determinou o pagamento das seguintes 

quantias pelo Estado do Equador diretamente ao Povo Sarayaku, por intermédio de 

suas próprias autoridades, no prazo de um ano, a contar da intimação da sentença: 

(i) US$90.000,00 (noventa mil dólares dos Estados Unidos da América), a título de 

dano material; (ii) USD$1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil dólares 

                                                           
316CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 289 a 308 da sentença.2016. 

Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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dos Estados Unidos da América) a título de indenização por dano imaterial; (iii) 

UD$58.000,00 a título de custas e gastos, conforme comprovantes apresentados 

pelos representantes (CEJIL e Associação do Povo de Sarayaku).317 

Determinou ainda o pagamento da quantia de US$6.344,62 (seis mil trezentos 

e quarenta e quatro dólares e sessenta e dois centavos dos Estados Unidos da 

América), a título dos gastos realizados já mencionados por ocasião da audiência 

pública, ao Fundo de Assistência Jurídica.318 

Ao fim, determinou que o Estado apresentasse à Corte, no prazo de um ano, 

contado da notificação da Sentença, um relatório sobre as medidas adotadas para 

seu cumprimento, ressaltando que a Corte supervisionaria a íntegra do cumprimento 

da decisão, no exercício de suas atribuições e no cumprimento de seus deveres, 

conforme a Convenção Americana.319 

 

3.2.3 A Supremacia do Direito Internacional em Face da Soberania dos Estados 

Como Forma de Garantir a Efetividade dos Direitos Humanos 

 

Não há dúvidas que o caso analisado trata-se de adequado e favorável objeto 

de estudos referentes à soberania dos Estados Nacionais, uma vez que a questão 

de evidente e reconhecida internacionalmente violação aos direitos humanos não foi 

tratada pelo Estado do Equador de forma satisfatória e efetiva, sendo necessária a 

interferência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para garantir um ‘olhar’ 

jurídico eficiente para o caso.   

Muito se discute atualmente, como já abordado nos primeiros capítulos deste 

trabalho, sobre a reestruturação que vem sofrendo a ordem jurídica internacional, 

sobretudo no que se refere ao conceito de soberania estatal. 

                                                           
317CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 317, 323 e 331 da 

sentença.2016. Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

318CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 333 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 

319CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 335 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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Nesse sentido é válido destacar o ensinamento de Jania Saldanha a respeito 

do assunto: 

 

O novo pacto humanitário que surgiu após a experiência totalitária do 
Século XX acelerou o declínio da soberania e a ascensão da mundialização 
do direito. Com esse espírito é que o cosmopolitismo é colocado como uma 
reflexão sobre a crise do Estado, mas também como uma alternativa 
possível para melhor enfrentar os desafios da mundialização. Daí a 
urgência em dar-lhe uma forma não apenas filosófica e política, mas 
também jurídica.320 

 

Flávia Piovesan alerta sobre a necessidade de se colocar a dignidade 

humana como centro de uma “nova ordem mais democrática e igualitária”321, que 

propicie avanços na proteção internacional e interna dos direitos humanos.  

Luigi Ferrajoli trata o enfraquecimento da soberania dos Estados como uma 

consequência da “crise do Estado”322, a qual afeta diretamente a democracia, o 

estado de direito e a jurisdição dos estados nacionais, acarretando uma necessária 

mudança nos paradigmas jurídico e político 

 

Sabemos que a ‘crise do Estado’ significa basicamente a crise da soberania 
do Estado, que se manifesta na desarticulação de crescentes porções de 
poderes e funções públicas, tradicionalmente reservadas aos Estados, fora 
de suas fronteiras nacionais. Em época de globalização, o futuro de cada 
país depende cada vez menos das políticas internas e cada vez mais de 
decisões externas, tomadas em sedes políticas supranacionais e por 
poderes econômicos globais (tradução livre).323 

Nesse contexto, a atuação dos Sistemas Global e Regionais de Proteção dos 

Direitos Humanos vem se firmando não como instrumento de violação das 

soberanias estatais, mas sim, como instrumento de efetividade dos direitos 

humanos. Garantindo, em especial, que os Estados, nos quais ocorrem as 
                                                           
320 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito 

emergente entre a globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
p.70. 

321PIOVESAN, Flávia. Sistema internacional de proteção dos direitos humanos: inovações, avanços e 
desafios contemporâneos. In: MENEZES, Wagner. Direito internacional no cenário 
contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2003. p. 115. 

322FERRAJOLI, Luigi. Democracia, Estado de derecho y jurisdicionón en la crisis del Estdo Nacional.  
In: ATIENZA, Manuel; FERRAJOLI, Luigi. Jurisdición y argumentación em el estado 
constitucional de derecho. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Fecha: 2005. p.109. 

323“Sabemos que “crisis del Estado” significa básicamente crisis de la soberania estatal, que se 
manifesta en la dislocación de crecientes porciones de poderes y funciones públicas, 
tradicionalmente reservadas a los Estados, fuera de sus fronteras nacionales. Em la época de la 
globalización, el futuro de cada país depende cada vez menos de la política interna y cada vez 
más de decisiones externas, tomadas em sedes políticas supranacionales e por poderes 
económicos globales.” (FERRAJOLI, 2005, p.109). 
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violações, deixem de se omitir, seja no exercício de suas funções políticas 

(executivo e legislativo), seja no exercício de suas funções jurisdicionais (judiciário). 

Jaime Ruiz de Santiago, ao abordar o tema, refere a existência de uma 

“mudança ideológica mundial”. Diz o autor: 

 

A globalização implica numa mudança ideológica mundial. Fazem parte dela 
os regimes de livre comércio, de liberdade de mercado, que produzem uma 
integração mundial no que se refere a novos atores que aparecem, novos 
participantes, novas regras e normas. Existe uma redução do espaço – 
acontecimentos distantes têm  repercussão em nosso entorno pessoal 
imediato -,  uma redução de tempo -  os mercados e tecnologias se 
transformam com rapidez sem precedentes  -,  as fronteiras desaparecem. 
[...] No mundo globalizado a vida das pessoas se encontra vinculada de 
maneira mais profunda, intensa e imediata que nunca. [...] Acrescenta-se 
também o fenômeno de uma crescente cultura mundial, graças à expansão 
dos meios de comunicação de massa que permitem o contato entre povos e 
culturas. [...] No nível jurídico mundial percebe-se o aumento de convenções 
e declarações sobre direitos humanos a nível universal e regional, bem 
como o crescimento de mecanismos de proteção destinados a garantir sua 
existência e fortalecimento(tradução livre).324 

 

A força normativa que reveste o conceito internacional dos Direitos Humanos 

reforça o primordial dever de guarda dos mesmos que a Sociedade Internacional 

possui.  Para a Organização das Nações Unidas, os Direitos Humanos são:  

 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente da nossa nacionalidade, local de residência, sexo, 
origem étnica ou nacional, cor, religião, idioma ou qualquer outro status. 
Todos nós somos igualmente titulares de direitos humanos sem 
discriminação. Estes direitos são todos inter-relacionados, interdependentes 
e indivisíveis. Os direitos humanos universais são frequentemente 
expressos e garantidos por lei, nas formas de tratados, direito internacional 
consuetudinário, princípios gerais e outras fontes de direito internacional. O 
direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos 
governos de agir de certas formas ou de se abster de certos atos, a fim de 

                                                           
324“La globalización constituye un fenómeno cada vez más actual en nuestro mundo, lo que implica un 

cambio ideológico mundial. De él forman parte los regímenes de libre comercio, de libertad de 
mercado, que producen una integración mundial en lo que se refiere a nuevos actores que 
aparecen, nuevos participantes, nuevas reglas y normas. El paisaje del mundo cambia de tres 
maneras diferentes: -existe una reducción del espacio: acontecimientos lejanos tienen repercusión 
en nuestro entorno personal inmediato; -una reducción del tiempo: los mercados y tecnologías se 
transforman con rapidez sin precedentes; -las fronteras se borran, desaparecen. [...] En el mundo 
globalizado la vida de las personas se encuentra vinculada de manera más profunda, intensa e 
inmediata que nunca. [...] En este panorama se presenta también el fenómeno de una creciente 
cultura mundial, creada, por ejemplo, gracias a la expansión de medios masivos de comunicación 
que permiten el contacto entre pueblos y culturas. [...] A nivel jurídico mundial se percibe el 
aumento de convenciones y declaraciones sobre derechos humanos a nivel universal y regional, al 
igual que el crecimiento de mecanismos de protección destinados a garantizar su existencia y 
fortalecimiento. Pero todo esto es poco conocido y practicado” (TRINDADE, 2002, p. 119).    
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promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de 
indivíduos ou grupos (tradução livre).325 

 

O cenário mundial leva, pois, à conclusão que a intervenção da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, mediante provocação, na situação vivida pelo 

povo indígena do Equador, se trata tão somente de uma consolidação do rumo de 

proteção internacional que os direitos humanos vêm tomando especialmente a partir 

da segunda metade do Século XX. 

É possível verificar, inclusive, que, no julgamento deste caso, foi utilizada uma 

das formas de solução de conflitos internacionais que as Cortes Internacionais vêm 

aplicando, o qual corrobora a interligação de sistemas jurídicos que se estabelece no 

contexto internacional em prol da salvaguarda dos direitos humanos, sem, contudo, 

violar o elemento soberania dos Estados Nacionais. 

Trata-se do fenômeno da Interconstitucionalidade teorizado por J. J. Gomes 

Canotilho na obra “Brancosos” e interconsitutucionalidade: itinerários dos discursos 

sobre a historicidade constitucional326, estudado de forma didática por Daniela 

Menengoti Ribeiro e Malu Romancini, que explicam que a interconstitucionalidade 

“nada mais é do que o diálogo e a convivência entre ordens jurídicas constitucionais 

concomitantes”,  pressupondo “uma intercultualidade constitucional”327. 

Segundo as autoras, o fenômeno da Interconstitucionalidade se apresenta de 

três formas: quando há a relação de justaposição de ordens jurídicas, o que se dá 

quando o Estado aceita a jurisdição do sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos (global ou regional), passando ordenamento internacional a ser a 

última instância, quando há a aplicação de norma constitucional de Estado diverso 

daquele que é parte no processo, e quando a corte se utiliza de jurisprudência de 

outros Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, como, por exemplo, a Corte 

                                                           
325 “Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, 

sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally 
entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent 
and indivisible.Universal human rights are often expressed and guaranteed by law, in the forms of 
treaties, customary international law , general principles and other sources of international law. 
International human rights law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to 
refrain from certain acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms 
of individuals or groups.” (ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS 
HUMANOS, 2017). 

326CANOTILHO, J.J. Gomes. Brancosos.2 ed. Almedina: Coimbra, 2008. 
327RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos humanos: 

a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. Maringá/PR: 
Vivens, 2015. p. 95, grifo do autor. 
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Interamericana de Direitos Humanos utilizar-se de precedentes da Corte Europeia 

de Direitos Humanos.328 

No caso dos Kichwa de Srayaku a Corte Internacional, ao decidir em favor da 

comunidade indígena, fundamentou sua decisão em normas constitucionais, 

legislação infraconstitucional e precedentes de outros países culturalmente 

identificados com o Equador, os quais se apresentavam mais protetivos aos direitos 

humanos então violados. 

Além de citar diferentes casos decididos pela própria Corte envolvendo outros 

países membros, tais como o caso da Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. 

Paraguai, o caso do Povo Saramka Vs. Suriname, o caso da Comunidade Myagna 

(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua, a Corte fez referência à Constituição e à 

jurisprudência da Argentina; à jurisprudência de Belize; à Constituição, à 

jurisprudência  e à legislação infraconstitucional da Bolívia; à Lei Indígena e à 

jurisprudência do Chile; à Constituição, à jurisprudência e à legislação 

infraconstitucional da Colômbia; à jurisprudência da Costa Rica; à jurisprudência da 

Guatemala; à legislação Americana; à Constituição, à jurisprudência e à legislação 

infraconstitucional do México; à jurisprudência do Peru; à Constituição e à legislação 

infraconstitucional da Nicarágua; à Constituição do Paraguai; à Constituição, 

jurisprudência e à legislação infraconstitucional da Venezuela.329 

Com relação ao Brasil, a Corte citou a decisão da Quinta Vara Federal do 

Maranhão, proferida no seguinte sentido:  

 

[o] Estado não pode desconhecer a proteção constitucionalmente eleita 
como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou 
seja, ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas discriminação’ (Constituição Federal 
de 1988, artigo 3.IV), incluindo, assim, as comunidades afrodescendentes 
tradicionais (comunidades remanescentes de quilombos), máxime quando, 
como o destaca o representante do Ministério Público, o Estado brasileiro 
confirmou sua intenção de estabelecer políticas públicas destinadas ao 
combate da discriminação dos modos de vida tradicionais dos povos 
indígenas e tribais, ao publicar o Decreto Legislativo nº 43/2000, ratificando 
a Convenção nº 169 da OIT. Quinta Vara Federal de Primeira Instância, 
Seção Judicial do Maranhão (Justiça Federal de Primeira Instância, Seção 

                                                           
328 RIBEIRO, Daniela Menengoti. ROMANCINI, Malu. Sistema interamericano de direitos 

humanos: a efetivação dos direitos da personalidade pela interconstitucionalidade. 
Maringá/PR: Vivens, 2015. p.126.  

329CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 164 da sentença.2016. 
Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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Judiciária do Maranhão, 5ª Vara), Joisael Alves e outros Vs. Diretor-Geral 
do Centro de Lançamento de Alcântara, Sentença nº 027/2007/JCM/JF/MA, 
Processo nº 2006.37.00.005222-7, Sentença de 13 de fevereiro de 2007.330 

 

Tem-se pois que o diálogo que a Corte Interamericana estabeleceu entre a 

Legislação Equatoriana, outras normas nacionais e as normas internacionais 

protegidas pelo Sistema Interamericano, apresentou-se como de suma importância 

para garantir a efetividade dos direitos humanos. 

Analisando o caso, o tratamento dado pelo Estado do Equador e a solução 

apresentada pela Corte Interamericana, tem-se que não se pode falar em violação 

da soberania estatal, mas sim supremacia do direito internacional na proteção dos 

direitos humanos. Valendo-se de uma integração do direito protetivo previsto nos 

diversos países membros do sistema, os quais, indubitavelmente detêm uma 

concreta identidade cultural com o Equador e caminham, todos juntos, na direção do 

esgotamento das violações dos direitos humanos de seus cidadãos, os quais a cada 

dia mais se transformam em cidadãos do mundo.   

Se princípios constitucionais são valores intrínsecos a todo e qualquer 

ordenamento constitucional, provendo um sentido valorativo para os mesmos, as 

modernas democracias devem enfrentar problemas preliminares relativos à 

soberania e aos direitos fundamentais. Nestes termos, os princípios constitucionais 

não são relevantes apenas à questão do Direito Positivo, mas também no sentido da 

concepção sociológica de valores subsistentes ao ordenamento jurídico-

constitucional. 

Por conseguinte, a noção, acentuadamente dogmática, de soberania, que 

consolidou a noção de Estado, acabou por constituir-se na atualidade em obstáculo 

que vem sendo gradativamente transposto, com a participação da sociedade 

internacional nas decisões, utilizando-se não somente as normas de direito 

internacional, positivadas nas Convenções, Tratados e Pactos Internacionais, mas 

também no sistema jurídico de países culturalmente interligados e vinculados ao 

mesmo Sistema de Proteção aos Direitos Humanos. 

O processo de reestruturação por que passa a sociedade internacional no que 

se refere à proteção, normatização e efetivação dos direitos humanos, revela o 
                                                           
330CNJ. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador.Parágrafo 164 da sentença.2016. 

Disponível 
em:<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.p
df. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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longo caminho que já foi percorrido e aponta para a extensão do que ainda tem a ser 

seguido, buscando, inclusive, uma integração do direito protetivo previsto nos 

sistemas jurídicos nacionais de Estados que  caminham juntos na direção do 

esgotamento das violações dos direitos humanos de seus cidadãos, os quais a cada 

dia mais se transformam em cidadãos do mundo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao término desse estudo, reafirmam-se as palavras contidas na introdução, 

no sentido de, concisamente, apresentar alguns aspectos relativos ao debate teórico 

sobre a (r)evolução do conceito de soberania dos Estados nacionais na busca da 

efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A partir de todo o estudo apresentado, é fácil constatar-se que efetivamente o 

conceito de soberania estatal, em sua concepção histórica, vem sofrendo uma 

evidente (r)evolução. A rigidez de outrora, que impedia qualquer tipo de limitação ou 

flexibilização deste elemento do Estado, foi pouco a pouco se transformando, 

evoluindo, sofrendo uma verdadeira revolução conceitual, sobretudo em razão das 

verdadeiras tragédias mundiais que foram guarnecidas pelo inabalável direito estatal 

de agir contra, ou não agir em defesa de seus cidadãos. 

No trabalho enfatizou-se o lugar de destaque ocupado atualmente pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana nas relações internacionais, em 

contraposição à evidente (r)evolução do conceito de soberania estatal que se assiste 

hodiernamente, inclusive com demonstração por meio de casos concretos, tanto no 

cenário nacional, quanto no cenário regional, a fim de obter maior esclarecimento 

possível por parte do leitor.  

É notório que a globalização está-se a construir num duplo movimento - de 

dominação econômica e de emancipação social e política. O século XXI permite que 

diversas partes separadas e não comunicantes do mundo entrem em comunicação 

entre si. A dominação e a conquista, de um lado, a liberdade e a emancipação, de 

outro, confrontam-se, assim como diversos outros vetores necessários e 

antagônicos da era planetária. 

Os dois movimentos de globalização são antagônicos entre si, 

correspondendo a modos diferentes de conceber o mundo: a história e a 

humanidade. Por detrás deles está um desenvolvimento tecno-econômico e um 

subdesenvolvimento moral. 

Os conceitos aqui estudados – do princípio da dignidade da pessoa humana e 

da soberania dos Estados – legitimam valores de um constitucionalismo moderno e 
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democrático, que apontam para a necessidade de uma (re)estruturação das 

relações internacionais e, consequentemente, do conceito de soberania. 

 Por isso, almejou-se estabelecer uma concepção teórica muito mais ampla do 

que a meramente jurídica, por intermédio da qual os direitos humanos, encabeçados 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, este como essência dos direitos da 

personalidade,  insculpidos numa constituição escrita, representariam determinados 

valores transcendentais ao ordenamento jurídico-positivo dos Estados. 

Lado outro, a salvaguarda internacional dos direitos humanos tem assumido 

uma configuração cada vez mais mundial, transmitindo uma ideia de justiça 

mundializada, exigindo que os Estados nacionais cumpram os instrumentos jurídicos 

internacionais que regulam a matéria.331 

 No entanto, o viés constitucional e internacional do princípio da dignidade da 

pessoa humana não facilita a sua defesa, eis que a soberania dos Estados acaba 

por constituir a grande dificuldade que os diferentes sistemas internacionais 

enfrentam na proteção deste e dos demais direitos do homem. 

A noção, acentuadamente dogmática, de soberania, que consolidou a noção 

de Estado, acabou por constituir-se na atualidade em obstáculo a ser transposto, 

com a participação da sociedade civil nas decisões, para possibilitar a concretização 

do processo de integração que é buscado pelas organizações internacionais. 

Todavia, tanto no debate acadêmico, como no jurídico, não é a concepção 

inflexível, dogmática de soberania que deve prevalecer. É necessário, ao contrário, 

afastar o valor absoluto do conceito dogmático de soberania, assim como da sua 

teoria organicista, a qual não aceita a supressão ou a evolução conceitual dos 

elementos que caracterizam Estado. A soberania, como dogma, impede a evolução 

do Estado, das relações internacionais e, sobretudo, da proteção dos direitos 

humanos. 

As teorias contemporâneas convergem para supremacia do princípio da 

dignidade humana em face, inclusive, das soberanias estatais, não com o intuito de 

despir os Estados nacionais de sua prerrogativa de auto-organizar-se e autogerir-se, 

                                                           
331 Nesse sentido, a autora concorda com a maior adequação do termo mundialização no  lugar de 

globalização, o qual parece estar mais relacionado a aspectos econômicos que humanitários, 
conforme Jania Maria LopesSaldanha (SALDANHA, 2018, p. 17). 
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mas sim, com a finalidade precípua de proteger o homem como “cidadão da 

terra”332. 

Ora, não há dúvidas de que é chegado o momento de regulamentar, de forma 

humanitária e em consonância com a ordem internacional, as questões nacionais 

referentes aos direitos humanos, sem que com isso se possa falar em suplantação 

da soberania, mas sim em (r)evolução do seu conceito; em soberania 

contemporânea; em soberania que protege, e não exclui; em soberania que se 

estende e se amplia até onde for necessário para garantir o direito de todos os 

povos; garantir os direitos da pessoa humana em situação de risco, esteja onde 

estiver, venha de onde vier. 

A nova legislação migratória brasileira analisada no trabalho apresenta  

novidades que colocam o Brasil na posição de vanguardista na regulação da 

matéria, na medida em que garante aos imigrantes direitos que, até este momento, 

somente eram garantidos aos nacionais. 

Sob outra ótica, o caso julgado pela CorteIDH referente aos abusos e 

omissões cometidos pelo Estado contra a Tribo Indígena Equatoriana, demonstra 

que, ainda que de forma lenta e com pouca força coatora, as organizações 

internacionais buscam aprimorar e ampliar suas diretrizes protetivas humanitárias, 

na salvaguarda do homem e da sua dignidade, como objeto precípuo de proteção.  

Se realmente existe um sincero propósito por parte dos governantes de 

acabar com as impunidades decorrentes da ineficácia, ineficiência e falta de 

efetividade do sistema jurídico interno no exercício da sua função precípua de 

garantidor da justiça e da paz social, a recepção dos instrumentos internacionais de 

realização dos direitos humanos é de grande valia nesta luta, priorizando a 

manutenção do respeito e do resguardo da dignidade humana.  

 O caráter subsidiário da proteção internacional dá aos Estados a possibilidade 

de evitar qualquer tipo de intervenção, basta que garanta de forma eficiente e efetiva 

os direitos de seu povo. Nenhuma intervenção ocorrerá se violação não houver. 

Contraio sensu,  praticando ou permitindo a violação dos direitos fundamentais de 

seus nacionais, estes poderão e deverão ser assistidos supranacionalmente. E mais, 

seguindo as recentes orientações doutrinárias, deverão as vítimas de abusos e 

                                                           
332 KANT, Immanuel. À paz perpétua, um projeto filosófico. In: KANT, Immanuel. A paz perpétua e 

outros opúsculos. Edições 70: Lisboa/Portugal, 1990.p.137. 
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missões estar cientes dessa possibilidade, tendo, ademais, acesso direito à 

proteção, contra terceiros e contra o próprio Estado. 

O processo de reestruturação por que passa a sociedade internacional no que 

se refere à proteção, normatização e efetivação dos direitos humanos, revela o 

longo caminho que já foi percorrido e aponta para a extensão do que ainda tem para 

ser seguido. 
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