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RESUMO 

 

No período pós-guerras, e sob o impacto de todas as atrocidades ocorridas durante esse período, 

a comunidade internacional passou a discutir a necessidade de uma nova ordem jurídica, uma 

vez que o positivismo jurídico não estava atendendo as necessidades da sociedade, no que se 

refere a proteção aos indivíduos. E foi com o advento da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em 1948, que vários direitos aos indivíduos foram definidos, dentre eles o direito a 

um vínculo jurídico com um Estado, o direito à nacionalidade. Diante da ausência desse vínculo 

formal de nacionalidade, temos o fenômeno da apatridia, que marcou a história do século XX 

e abalou profundamente as estruturas do direito internacional. Em resposta ao problema, e em 

razão da grande quantidade de indivíduos nessa situação, a comunidade internacional adotou a 

Convenção de 1954 e a Convenção de 1961, com a finalidade de identificação, proteção e 

prevenção aos casos de apatridia. Embora tenha havido uma importante evolução no sentido de 

solucionar e prevenir esse problema, ele é ainda hoje uma realidade que produz consequências. 

Nesse contexto, a temática será abordada, no sentido de analisar as questões que envolvem os 

apátridas, visto que carecer de uma nacionalidade implica, precisamente, não existir como 

pessoa dentro da comunidade internacional. Este trabalho aborda o tema a partir de uma 

perspectiva internacional com o objetivo de identificar as causas desse fenômeno e analisar os 

documentos normativos e as medidas que vêm sendo adotadas, tanto em âmbito nacional quanto 

internacional para a proteção dos indivíduos que se encontram nessa situação, até porque 

enquanto essa condição for realidade entre nós, a proteção desses indivíduos se faz necessária. 

O estudo buscará demonstrar a importância da nacionalidade para o ser humano, evidenciando 

os parâmetros trazidos pelo direito internacional em matéria de nacionalidade e apatridia. 

Sabendo-se que a maneira mais eficaz para proteger os apátridas, é essencialmente através da 

adoção de legislação que torne impossível a criação de uma situação de apatridia. Dessa forma, 

a gerência do Estado sobre as questões que envolvem a atribuição de nacionalidade, é de 

extrema importância. Contudo, pretende-se demonstrar que o atual regime de proteção aos 

apátridas do Brasil encontra-se ainda insuficiente para o estabelecimento do status de apatridia, 

mas a legislação brasileira em construção vem demonstrando um esforço incontestável de 

modernização, em relação ao tratamento da situação dos estrangeiros, especialmente o apátrida. 

 

Palavras-chave: Nacionalidade. Direitos Humanos. Apatridia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the post-war period, and under the impact of all the atrocities that occurred during this time, 

the international community began to discuss the need for a new legal order, since juridical 

positivism was not meeting the needs of society, in relation to the protection of individuals.  

And it was with the advent of the Universal Declaration of Human Rights, in 1948, that several 

rights to individuals were defined, among them the right to a legal link with a State, the right to 

nationality. In face of the absence of this formal bond of nationality, we have the phenomenon 

of statelessness, which marked the history of the twentieth century and profoundly undermined 

the structures of international law. In response to the problem, and due to the large number of 

individuals in this situation, the international community adopted the 1954 Convention and the 

1961 Convention for the purpose of identifying, protecting and preventing cases of 

statelessness. Although there has been an important evolution in a sense of solving and avoiding 

this problem, it is still a reality today that brings consequences. In this context, the issue will be 

addressed in order to analyze the questions involving stateless people, since lacking a 

nationality implies, precisely, not existing as a person within the international community. This 

work approaches the subject from an international perspective with the objective of identifying 

the causes of this phenomenon and analyzing the normative documents and the measures that 

have been adopted, both at the national and international levels for the protection of the 

individuals who are in this situation, because as long as this condition is a reality among us, the 

protection of these individuals is necessary. The study seeks to demonstrate the importance of 

nationality for the human being, highlighting the parameters brought by international law on 

nationality and statelessness. Knowing that the most effective way to protect stateless people is 

essentially through the adoption of legislation which makes it impossible to create statelessness. 

Therefore, the State's management on the issues that involve the attribution of nationality is of 

extreme importance. However, it is intended to demonstrate that the current Brazilian stateless 

protection regime is still insufficient to establish the status of statelessness, but the Brazilian 

legislation under construction has been demonstrating an unquestionable effort to modernize, 

in relation to the treatment of the situation of foreigners, especially stateless ones. 

 

Keywords: Nationality. Human rights. Statelessness.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de indivíduos fora do seu país de origem, 

ou seja, país de sua nacionalidade, bem como os deslocados sem nacionalidade, e os que, 

consequentemente, nasceram nesse limbo, despontou consideravelmente. Isso fez com que a 

comunidade internacional tivesse um grande desafio em responder às necessidades das milhões 

de pessoas que, por causa da guerra, tornaram-se refugiado ou apátridas, haja vista ter a 

comunidade internacional o compromisso de aprimorar e efetivar a proteção dos direitos 

humanos, resultado de intensas e árduas lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes. E em foco, destaca-se aqui o direito fundamental da nacionalidade.  

Os apátridas são aqueles sujeitos que não possuem vínculo com nenhum Estado, ou seja, 

não são considerados nacionais por nenhum Estado, conforme art. 1º do Estatuto dos Apátridas 

de 1954, mas também são considerados em situação de apatridia todos os indivíduos que mesmo 

possuindo uma nacionalidade, porém essa ou é praticamente “inútil” ou aqueles não conseguem 

prová-la, em outras palavras, é caso de todos que não são capazes de obter, nem gozar dos 

direitos e garantias advindos da proteção do Estado e que são inerentes de todo cidadão e 

nacional dele. Portanto, os apátridas são indivíduos que, devido a causas circunstanciais ou pré-

estabelecidas pelo Estado origem, não possuem nacionalidade, e por isso não possuem relação 

de direitos e deveres com nenhum Estado, enquanto que, os refugiados são aqueles indivíduos 

que por receio de perseguição deixam o seu país de origem, para tentar proteção em outro 

Estado soberano, e que podem também apresentar-se em situação de apatridia. 

No entanto, não são apenas os conflitos mundiais os responsáveis pelo surgimento de 

indivíduos na condição de apatridia. Existem outras causas que geram essa condição para o 

indivíduo, como, por exemplo, o conflito entre as legislações dos Estados, as transferências de 

território, além de práticas administrativas falhas e discriminatórias por parte do Estado. Vale 

ressaltar que existem casos de indivíduos acometidos pelo fenômeno da apatridia, que nunca 

chegaram a sair do seu país de residência, e estão naquela situação em virtude do conflito de 

leis a serem aplicadas para a aquisição de nacionalidade quando do seu nascimento. Existem 

também aqueles que podem, além de serem apátridas, também são refugiados: são os indivíduos 

que fogem para outros países em busca de sobrevivência em razão de perseguição, e, por isso, 
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passam a não serem mais reconhecidos como nacionais do Estado do qual foi obrigado pelas 

circunstâncias a abandonar. 

Feitas as devidas considerações, o objeto do presente trabalho são os apátridas cujo 

conceito foi estabelecido na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, qual seja, o 

sujeito que não possui vínculo político-jurídico com nenhum Estado, em consonância com sua 

legislação. Mas também será objeto aquele sujeito que possui uma nacionalidade, porém essa 

não é efetiva ou o indivíduo não consegue prová-la. Em outras palavras, é caso de todos os 

indivíduos que não são capazes de obter, nem gozar dos direitos e garantias advindos da 

proteção do Estado. 

Atualmente, existem no mundo cerca de 10 milhões de indivíduos na situação de 

apatridia, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), distribuídos em diversos 

países, havendo uma preferência por países em desenvolvimento, pelo caráter histórico de esses 

países terem tendências receptoras, o que demonstra a relevância do tema no mundo 

contemporâneo, globalizado, mas que privilegia os direitos humanos. 

O instrumento internacional que disciplina as questões dos apátridas é a Convenção 

sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, que dispõe sobre a identificação dos sujeitos 

considerados apátridas e sobre os direitos dos indivíduos nessa situação, bem como os seus 

deveres perante o Estado que lhes recepciona. A proteção aos apátridas é complementada com 

as previsões da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, que dispõe sobre 

mecanismos a serem utilizados pelos Estados para prevenir e reduzir o número de pessoas nessa 

situação no seu território. Vale ressaltar que a Convenção de 1954 não tem o condão de mudar 

a nacionalidade de um indivíduo, nem traz disposições no sentido de obrigar os Estados que 

são membros a aceitarem apátridas em seu território, o que se traduz na ideia de que a 

Convenção de 1954 não substitui a concessão da nacionalidade. Na ótica do apátrida, as 

Convenções de 1954 e 1961 visam garantir a proteção dos seus direitos humanos em 

consonância com os tratados internacionais em vigor no Brasil. 

Portanto, os países que aderem aos referidos instrumentos assumem o compromisso com 

a comunidade internacional de realizar uma adequação da sua legislação doméstica, tendo em 

vista que a maneira mais eficaz para proteger os apátridas é essencialmente por meio da adoção 

de legislação que torne impossível a criação de uma situação de apatridia. No entanto, até que 

o problema seja erradicado, as pessoas que estão sujeitas a essa condição precisam ser 
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protegidas. O Brasil aderiu a ambas Convenções internacionais relativas às questões de 

apatridia e vem demonstrando um real interesse sobre a questão, na medida em que vem 

proporcionando uma construção crescente no seu ordenamento jurídico no sentido de 

estabelecer modificações e adequações na legislação interna, na tentativa de atender aos anseios 

de direitos humanos da própria conformação contemporânea.  

No entanto, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas na legislação brasileira, 

no sentido de estabelecer regras, principalmente, quanto aos procedimentos administrativos de 

determinação do status de apátrida aos indivíduos nessa situação que se encontrem em seu 

território. Como também no sentido de estabelecer um órgão único com competência para 

conhecer dos casos de apatridia. As lacunas na legislação e as incongruências administrativas 

em razão da falta de preparo dos agentes públicos para realizar a aplicação da Convenção de 

1954 acabam por obrigar aos indivíduos na situação de apatridia, a provocarem o Poder 

Judiciário no intuito de terem a aplicação do Estatuto do Apátrida e, portanto, a determinação 

do status de apátrida, para que seus direitos sejam respeitados. Uma decisão inédita da Justiça 

Federal do Rio Grande do Norte, em 2010, demonstra essa realidade da necessidade de atuação 

do Poder Judiciário para que o apátrida tenha os seus direitos respeitados. 

Isso demonstra a importância da temática, pois mesmo com todas as boas intenções dos 

planos de ação desenvolvidos no Brasil no sentido de proteção, prevenção e redução dos casos 

de apatridia no território nacional, os casos de apatridia ainda hoje fazem parte de uma 

realidade. Esses indivíduos enfrentam dificuldades para terem o seu status de apátrida 

reconhecido e seus direitos respeitados, casos em que a aplicação da Convenção internacional 

de 1954 fica prejudicada. 

 Até porque no mundo globalizado em que vivemos, a migração é um fenômeno cada 

vez mais comum e cotidiano na vida dos indivíduos, a quebra das fronteiras, as mudanças 

climáticas, o conflito entre as legislações estatais, além das questões religiosas e multiculturais 

acabam por multiplicar os casos de indivíduos em situação de apatridia. O que resulta em 

milhares de indivíduos em um limbo jurídico sem nacionalidade ou com uma nacionalidade 

formal, mas sem nenhuma efetividade. Restando-lhes uma vida invisível, em que nenhum 

Estado lhe reclama ou lhe proporciona uma existência minimamente digna. 

Neste trabalho, será adotado o procedimento teórico bibliográfico, visando realizar uma 

análise sobre o fenômeno da apatridia, e a aplicação das normas internacionais que versam 
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sobre sua proteção no território nacional, fundamentando a necessidade e importância da tutela 

estrangeira e nacional na defesa dos Direitos Humanos incorporados nos indivíduos que se 

veem perante a ausência de um pressuposto básico de existência que é a nacionalidade. Dessa 

forma a nacionalidade é parte integrante e resultante da situação dos apátridas, e a pesquisa 

almeja alcançar a própria efetividade da tutela dos direitos fundamentais para pessoas em 

situação de apatridia, haja vista que cabe ao Direito a responsabilidade no que concerne à 

convivência entre diferentes, pois a nacionalidade e sua ausência se baseiam na esfera de 

competência do poder público, e acima disso, na esfera condicional de ser reconhecido, não 

como coisa ou simples objeto, mas como um ser humano dotado de direitos e deveres. 

Portanto, propõe-se, no presente estudo, analisar a problemática dos apátridas, a partir 

do contexto da determinação da nacionalidade e de sua perda, refletindo sobre as dificuldades 

em se proteger esses indivíduos e sobre as soluções e medidas propostas pelo Direito 

Internacional, sob a ótica dos Direitos Humanos, bem como a atuação do Brasil diante desse 

problema. Discutir-se-á a importância do direito à nacionalidade e o papel fundamental que o 

Estado Nacional exerce na luta contra a apatridia, por meio de adequação da sua legislação 

interna. 

O primeiro capítulo trata das razões pelas quais a nacionalidade é um vínculo tão valioso 

ao ser humano para uma vida digna, ao mesmo tempo em que é um elemento essencial do 

Estado, cabendo a esse estabelecer os critérios de sua atribuição. Em razão da importância 

conferida pelos Estados a esse elemento, serão explorados os desafios apropriados de parcelas 

da regulamentação da nacionalidade pelo direito internacional, com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Feito isso, serão apresentados os embates do tema da 

nacionalidade com os institutos da cidadania e soberania. 

Em seguimento à exposição de todas as vertentes que envolvem a nacionalidade no 

direito pátrio e internacional, o segundo capítulo abordará o fenômeno da apatridia. 

Inicialmente, serão apresentados os efeitos da perda da nacionalidade, elemento nuclear para 

estabelecer o status de apátrida a um determinado indivíduo, e suas divergências com o termo 

refugiados. Ver-se-á como a apatridia afeta não somente indivíduos e famílias, mas também as 

sociedades nas quais eles vivem e a própria comunidade internacional, e debater-se-á a respeito 

das dificuldades de fazer com que a apatridia seja combatida de forma uníssona. 
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Nessa ocasião busca-se evidenciar a necessidade de construção de um regime de 

proteção internacional aos apátridas, com o procedimento administrativo para a outorga do 

status de apátrida, e o órgão competente para tanto, além de estabelecer quais direitos e 

obrigações dos indivíduos reconhecidos dessa forma.  

O terceiro capítulo, por sua vez, discorre sobre as normas de proteção aos apátridas, 

dissertando acerca das normas internacionais que fundamentam, nos dias atuais, o regime de 

proteção aos apátridas, destacando a atuação da Organização das Nações Unidas, e dos 

instrumentos internacionais de proteção aos indivíduos na situação de apatridia, as Convenções 

de 1954 (sobre o estatuto dos apátridas) e de 1961 (para redução dos casos de apatridia). Ver-

se-á como o Alto Comissariado das Nações Unidas busca, em parceria com os Estados 

Nacionais, trabalhar para identificar as populações apátridas ao redor do globo, prevenir o 

surgimento de novos casos de apatridia, reduzir o número atual de apátridas e proteger os 

indivíduos apátridas, além de auxiliar os Estados no que diz respeito à implementação dos 

mecanismos para se prevenir e reduzir os casos de apatridia. 

Em seguimento serão demonstrados os esforços empreendidos pela Organização das 

Nações Unidas para conscientizar os mais diversos atores da comunidade Internacional não 

apenas sobre a importância da ratificação das Convenções Internacionais sobre o tema, mas 

também sobre a necessidade de uma efetiva aplicação de seus preceitos no âmbito do Direito 

interno dos diversos países. Cada Estado soberano concentra, em decorrência de sua 

prerrogativa de estabelecer internamente as condições segundo as quais a nacionalidade dos 

indivíduos será atribuída ou revogada, o potencial para provocar bem como para combater o 

problema da apatridia, por intermédio do arcabouço legal que é capaz de elaborar.  

Por ser visto pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados como um 

exemplo de sucesso no que diz respeito às iniciativas adotadas no âmbito de seu Direito interno 

para prevenir e reduzir os casos de apatridia, o último item desse capítulo dirige o foco para o 

Brasil. Finalmente, o capítulo irá expor os planos de ação desenvolvidos no Brasil com o intuito 

de reduzir e proteger os indivíduos inseridos no fenômeno de apatridia, e quais as mudanças na 

legislação interna, no intuito de cumprir com o compromisso assumido ao aderir as Convenções 

internacionais. E finalmente, ver-se-á uma análise de jurisprudência nacional inédita que 

estabelece a atribuição do status de apátrida. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À NACIONALIDADE  

 

Na dicção de Ingo Wolfgang Sarlet, o termo “direitos fundamentais” constitui um 

conjunto de direitos e liberdades reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de um 

determinado Estado, tratando-se, portanto, de direitos “delimitados espacial e temporalmente, 

cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado 

de Direito”1. Contudo, conceituar os direitos fundamentais não se traduz em uma tarefa simples, 

em razão da complexidade que envolve as situações jurídicas que os embasam, até porque é 

necessário se ter ideia do contexto de evolução social e mundial que se configurou no mundo, 

com as mais diversas alterações ocorridas no âmbito jurídico internacional.  

Pode-se definir os direitos fundamentais, levando em consideração a sua finalidade, de 

proteger poderes e esferas de liberdade dos indivíduos, sendo aplicáveis primordialmente na 

relação entre a pessoa e o Estado. Ou ainda, levando-se em consideração uma abordagem 

positivista, na qual a sua definição se caracteriza pela sua inclusão em um texto constitucional, 

visto dessa forma como o resultado de um processo de constitucionalização. Referenciado, por 

José Joaquim Gomes Canotilho como “a incorporação de direitos subjetivos do homem em 

normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade 

do legislador ordinário”2.  

No mesmo sentido é o entendimento de Jorge Miranda, que entende os direitos 

fundamentais, como “os direitos ou as posições jurídicas activas das pessoas enquanto tais, 

individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição”3. Contudo, fácil 

perceber que nem uma definição com embasamento filosófico, nem positivista, oferece uma 

compreensão exaustiva sobre a conceituação dos direitos fundamentais, o que se faz necessário 

uma busca das suas principais características, funções e classificações, para fornecer um melhor 

panorama conceitual sobre o tema. 

                                                             

1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010. p. 31.  

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2011. p. 

378. 

3 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV: direitos fundamentais. 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2000. p. 7.  
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 Os direitos fundamentais representam questões essenciais para o ser humano, no que 

respeita a sua existência e a sua autonomia, não representando apenas aspectos desejáveis, mas 

uma verdadeira necessidade, são direitos básicos e inerentes a própria noção de pessoa 

humana4. Compõem um núcleo intangível de direitos dos seres humanos submetidos a uma 

determinada ordem jurídica5, não sendo levado em consideração qualquer condição pessoal 

específica, para tanto, bastando apenas a sua condição humana. José Joaquim Gomes Canotilho, 

entende os direitos fundamentais como direitos do ser humano “jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espaço-temporalmente”6. 

 A grande verdade é que os direitos fundamentais são fruto de uma evolução histórica, 

que teve início com o crescimento do cristianismo na Europa, introduzindo a ideia de pessoa 

humana, e acaba se fixando nos séculos XVII e XVIII com o fortalecimento das teorias 

contratualistas7, como forma de encontrar uma justificativa racional para a existência das 

sociedades humanas, haja vista, possuir o homem uma natureza própria que lhe garante 

liberdade e igualdade. No entanto, o fato de ter o homem garantias de liberdade e igualdade, 

acabou dando lugar a instabilidade e insegurança social, fato que indicaria a necessidade de 

constituição de um governo com o intuito de garantir uma segurança a todos, até porque sem a 

existência do Estado, a garantia e cumprimento dos direitos fundamentais não seria possível. É 

nesse tempo que, como resultado dos movimentos sociais8, surgem os principais documentos 

jurídicos dos direitos fundamentais9, primeiramente na Declaração de Direitos (Bill of Rights) 

                                                             
4 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 349.  

5 Para Dimitri Dimolis e Leonrado Martins, os direitos fundamentais são aqueles contidos em dispositivos 

constitucionais, ou seja, apenas será direito fundamental aquele que “for garantido mediante normas que tenham 

a força jurídica própria da supremacia constitucional”, sendo condição necessária, portanto, a fundamentalidade 

formal. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 49. 

6 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2011. p. 

393. 

7 Os pensadores Hobbes, Locke e Rousseau marcaram a reflexão sobre a questão política. 

8 Na visão de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, um outro fato que marcou o pleno reconhecimento dos 

direitos fundamentais, foi a decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos em 1803, ao jugar o caso Marbury vs. 

Madison, onde o pronunciamento foi no sentido de determinar a superioridade do texto da Constituição Federal 

em detrimento a qualquer dispositivo legal, ainda que criado pelo legislador federal. Portanto, o caso Marbury 

vs. Madison foi determinante para indicar a supremacia constitucional, e consequentemente, para construção do 

constitucionalismo e da própria dogmática dos direitos fundamentais. (DIMOULIS; MARTINS, 2011. p. 25). 

9 “O objetivo de adotar declarações internacionais e de regimes e instituições internacionais de direitos humanos 

visava garantir mínimo de dignidade aos indivíduos sempre e quando os direitos de pertença a uma coletividade 

política não existissem ou fossem violados. Ao longo dos últimos duzentos anos, os direitos humanos foram 

sendo incorporados nas constituições e nas práticas jurídico-políticas de muitos países e foram 

reconceptualizados como direitos de cidadania, diretamente garantidos pelo Estado e aplicados coercitivamente 
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da Virgínia independente (1776), posteriormente na Declaração do Homem e do Cidadão da 

França revolucionária (1789), e seguidamente nas Constituições dos países ocidentais10.  

Portanto, os direitos fundamentais são direitos históricos, resultado do processo de 

evolução do pensamento humano na convivência em determinada sociedade11. Esses direitos 

foram adquiridos por meio de um longo e árduo processo, e uma vez reconhecidos pela ordem 

jurídica vigente, devem ser resguardados e protegidos de quaisquer interferências. Esses 

direitos se constituem, como vínculos substanciais normativamente impostos, tidos como 

necessidades de todos, e razão de ser do Estado12. Contudo, vale ressaltar o entendimento de 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, no sentido de que o discurso sobre direitos fundamentais 

só poderá se estabelecer de forma concreta, quando constatada a presença dos seguintes 

elementos: o Estado, como poder centralizado para controlar determinado território; o 

indivíduo, como um ser com independência e autonomia; e um texto normativo que visa regular 

a relação entre o Estado e o indivíduo; situação essa que só foi possível na segunda metade do 

século XVIII, ocasião em que os três requisitos forma reunidos13. 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, com inspiração 

principalmente na Lei Fundamental da Alemanha e na Constituição Portuguesa de 1976, 

rompendo com a tradição do nosso direito constitucional positivo14, na medida em que colocou 

os direitos fundamentais no seu centro, utilizando na epígrafe do seu Título II a expressão “Dos 

                                                             
pelos tribunais”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUI, Marilena. Direitos humanos, democracia e 

desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013. p. 50. 

10 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p. 60-66. 

11 Ingo Wolfgang Sarlet, esclarece que “ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que 

surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a constatação de que o mundo antigo, por 

meio da religião e da filosofia, legou-nos algumas das ideias-chave que, posteriormente viera a influenciar 

diretamente o pensamento jusnaturalista e a concepção de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é titular 

de alguns direitos naturais e inalienáveis”. (SARLET, 2010, p. 37-38) 

12 ROSA, Alexandre Morais da. A vida como critério dos direitos fundamentais: Ferrajoli e Dussel. In: CRUZ, 

Paulo Márcio; GOMES, Rogério Zull. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2008. 

p. 232. 

13 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 49. 

14 “O Brasil já teve oito constituições ao longo da sua história como país independente. Essas Constituições 

sempre trouxeram um espaço para os direitos fundamentais, o qual foi sendo ampliado a cada nova Constituição, 

num caminhar crescente, de ampliação e introdução de novos direitos fundamentais, acompanhando as mudanças 

que forma ocorrendo no cenário mundial”. GROFF, Paulo Vargas. Direitos fundamentais nas constituições 

brasileiras. In: Revista de informação legislativa. Brasília, a. 45, n. 178, abr.∕jun., 2008, pp. 105-129. Disponível 

em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176526/000842780.pdf?sequence=3>. Acesso em: 10 

mar. 2017. 



20 
 

Direitos e Garantias Fundamentais”, termo esse que foi utilizado por abranger todas as demais 

espécies ou categorias15 de direitos fundamentais16. A formatação constitucional foi resultado 

de um extenso processo de discussão e debates sem precedente na história nacional, sobre o que 

deveria ser conteúdo da Constituição vigente, justamente em face da redemocratização do País 

após mais de vinte anos de ditadura militar17. No capítulo terceiro do Título II, o constituinte 

brasileiro incluiu o direito à nacionalidade, portanto, o direito a ter uma nacionalidade é um 

direito fundamental18.  

Todo indivíduo tem o direito de pertencer a um determinado Estado, ou seja, de estar 

inserido nas dimensões jurídicas e políticas de uma nação, visando à garantia de direitos e 

limites de atuação na vida de uma comunidade. Esse vínculo estabelecido com um determinado 

Estado denomina-se nacionalidade19. Estar inserido em um determinado Estado garante ao 

indivíduo uma vida digna, na medida em que este é o responsável por ações prestacionais 

positivas para que os direitos fundamentais sejam efetivados, até porque o Estado é condição 

básica para a existência dos direitos fundamentais20. Sem a existência do Estado, os direitos 

fundamentais não poderiam ser garantidos e cumpridos, de forma que sua função de limitar o 

poder do Estado em face do indivíduo perderia a essência.  

O Estado não tem apenas o dever de se abster de praticar atos que atentem contra a 

dignidade da pessoa humana, como também o de promover esta dignidade por meio de condutas 

ativas21. Na dicção de Peter Häberle, os direitos fundamentais “têm a dignidade humana como 

                                                             
15 “(...) é inexato se referir a “gerações” dos direitos fundamentais, considerando que os direitos sociais sejam 

posteriores aos direitos de inspiração liberal-individualista ou que estes tenham substituído, ultrapassado dos 

direitos fundamentais clássicos (...) uma parte crescente da doutrina refere-se às categorias dos diretos 

fundamentais com o termo “dimensões”. (...) há grupos de direitos fundamentais cuja finalidade e funcionalidade 

são claramente diferenciados em âmbito jurídico. Portanto, recomenda-se utilizar os termos “categorias” ou 

“espécies” de direitos fundamentais”. (DIMOULIS; MARTINS, 2011. p. 32-33) 

16 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teroia geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 28. 

17 Ibid., p. 63. 

18 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 678. 

19 Definição clássica de Pontes de Miranda: “a nacionalidade é o vínculo jurídico-político de direito público 

interno, que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado” (1973, p. 352) 

20 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 23. 

21 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2000. p. 71 
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premissa e encontram-se a seu serviço”22. A dignidade como fundamento do Estado 

Democrático de Direito implica no corolário de que o Estado passa a servir como instrumento 

para a garantia e promoção da dignidade das pessoas individual e coletivamente consideradas23. 

Portanto, é prudente que antes de conceituar com mais propriedade o tema e problematizá-lo, 

seja feita referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento que 

estabelece a característica de fundamentalidade ao direito à nacionalidade. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Foi principalmente no pós-guerra e como resultado da tomada de consciência que se 

seguiu às experiências autocráticas anteriores que, designadamente por intermédio do impulso 

dado pelas Nações Unidas, a dignidade da pessoa humana adquiriu foros de relevância 

jurídica24. Mesmo diante da sua inegável importância, o princípio da dignidade da pessoa 

humana precisou de tempo para ser entendido e sedimentado como valor maior pela 

comunidade global. Em 1948, foi celebrada a Declaração Universal dos Direitos Humanos25, 

que fez uma retomada dos ideais da Revolução Francesa, trazendo na sua redação a dignidade 

como valor inerente a todo ser humano de forma igualitária26. Conforme dispõe Walber de 

Moura Agra, o termo dignidade, do latim dignitas, significa “tudo aquilo que merece respeito, 

                                                             
22 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In: BITENCOURT NETO, 

Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 

99. 

23 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. p. 52. 

24 Ibid., p. 51. 

25 “Marco no que se refere à defesa de bens jurídicos fundamentais do próprio homem, além de afirmação da 

dignidade humana como referencial supra e a priori, a Declaração de 1948 destaca-se pela defesa e asseguração 

no âmbito internacional, para futura efetivação pelos próprios Estados, de outros direitos inerentes ao próprio 

homem e que se constituem como desdobramento destes”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de 

nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas 

como uma nova construção do pensamento jurídico internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 57. 

26 Início do prêambulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispõe: “Considerando que o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 

inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Disponível em: 

<http://direitoeticaedignidade.webnode.com.br/direitos-humanos/> Acesso em 05 mar. 2015. 
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consideração, estima”27, de forma a traduzir a dignidade da pessoa humana, como o respeito 

devido ao ser humano.  

 Contudo, por ser o conceito de dignidade da pessoa humana uma construção paulatina, 

fruto de diversas circunstâncias históricas, para uma melhor compreensão do seu significado e 

sua efetividade, como princípio evidente na civilização ocidental, importante referenciar alguns 

momentos históricos. Na antiguidade clássica, a dignidade não se manifestava da mesma forma 

em todos os indivíduos, haja vista que a sua posição social dentro da sociedade era de suma 

importância para tal. Foi no estoicismo que a dignidade foi compreendida como pertencente a 

todos os indivíduos, para os estoicos, os homens são livres e iguais, já que manifestam uma 

idêntica capacidade de pensar28. Na primeira fase do Cristianismo, os indivíduos tinham 

dignidade pelo simples fato de serem criados por Deus à sua imagem e semelhança, 

complementada a ideia na Idade Média, com a afirmação de São Tomaz de Aquino, de que a 

dignidade humana também está na capacidade do homem de autodeterminação. Mas foi no 

século XVIII, com pensamento Kantiano de que o homem é o fim em si mesmo, que a doutrina 

jurídica identifica as bases de conceituação da dignidade da pessoa humana29.  

Segundo Jorge Reis Novais, ao longo da história, o conceito de dignidade foi sendo 

remodelado, assumindo com isso diversos aspectos, mas nas sociedades ocidentais o 

cristianismo foi o responsável por sedimentá-lo como adjetivo da pessoa humana, que dela não 

se separa e não suporta discriminações30. O desenvolvimento do pensamento cristão sobre a 

dignidade humana deu-se sob o fundamento de que o homem é um ser originado por Deus para 

ser o centro da criação, e como ser amado por Deus, foi salvo da sua natureza originária por 

meio da sua noção de liberdade de escolha, e, portanto, capaz de tomar decisões contra o seu 

desejo natural31. Nesse momento, considerada a dignidade da pessoa humana como atributo 

                                                             
27 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 123. 

28 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2001. p. 27. 

29 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 34.  

30 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. p.56. 

31 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direitos privados. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 112-113. 
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incindível da pessoa, como dádiva concedida por Deus, sem discriminação, a todos os homens 

criados à sua imagem. 

Contudo, o conceito de dignidade da pessoa humana permeado de valores teleológico-

cristão inviabiliza a sua operatividade enquanto princípio-constitucional estruturante de um 

Estado laico, momento em que a visão religiosa vai sendo substituída pelas ideias do pluralismo, 

tolerância, neutralidade e inclusividade do Estado de Direito, baseadas na igual liberdade e 

dignidade de cada um, em busca da racionalização e limitação jurídica do Estado com vista à 

garantia dos direitos e liberdades fundamentais32. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o direito constitucional ocidental passa por inúmeras 

transformações, principalmente no que se refere a necessidade de uma maior proteção à pessoa 

humana, considerando as atrocidades cometidas durante os anos em que a guerra perdurou, 

havendo, nesse sentido, limitações do poder do Estado e preservação dos direitos do ser 

humano33. Em 1945, as Nações Unidas se reúnem com o objetivo de elencar uma base 

normativo-principiológica comum a todos os Estados e aplicável a todo ser humano, haja vista 

a necessidade incipiente de resguardar sua integridade física e psíquica frente a toda e qualquer 

forma de abuso que, por ventura, ameace, tal como o nazismo o fez à humanidade. Afinal, 

segundo Norberto Bobbio, “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do 

homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”34, sendo a Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948 um importante marco de afirmação da dignidade da 

pessoa humana. 

A recepção da dignidade da pessoa humana na Lei Fundamental de Bona35, em 1949, 

foi posteriormente seguida por inúmeras Constituições36, não obstante a Constituição italiana 

                                                             
32 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. p. 56. 

33 ARAÚJO, Alynne Menezes Brindeiro de. Dignidade da pessoa humana e proteção efetiva dos direitos na 

Constituição Federal. In: OLIVEIRA, José Carlos de (org.). Estudos de direitos fundamentais. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2010. p. 157. 

34 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25. 

35  Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (em alemão: Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland) é a constituição da Alemanha. Ela foi formalmente aprovada em 8 de maio de 1949 e, com a 

assinatura dos Aliados, entrou em vigor em 23 de maio de 1949 como a constituição de facto da Alemanha 

Ocidental. Disponível em: < https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

36 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. p. 51. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Ocidental
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf
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de 1947, já ter proclamado a dignidade e igualdade de todas os cidadãos como princípio 

fundamental, a Lei Fundamental de Bona é considerada o primeiro documento legislativo a 

consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana em termos mais incisivos. Contudo, antes 

que a dignidade fosse incorporada nas Constituições, foi necessário se reconhecer o ser humano 

como sujeito de direito e, assim, detentor de uma “dignidade” própria, cuja base é o universal 

direito da pessoa humana a ter direitos37, consoante já mencionado. Portanto, diante das 

predileções realizadas até agora, e como dispõe Fábio Konder Comparato, pode-se sintetizar 

que se “tudo deve girar em torno do homem e de sua eminente posição no mundo”38, o princípio 

da dignidade da pessoa humana seria a norma superior a guiar o ordenamento jurídico. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é de extrema importância em razão da sua 

condição de unificador e centralizador de todo o sistema normativo, seja ele no âmbito 

internacional ou doméstico. Nos ensinamentos de Flávia Piovesan, a dignidade da pessoa 

humana se configura um verdadeiro “superprincípio constitucional”39, na medida em que 

confere uma carga de fundamentalidade ao constitucionalismo contemporâneo. No mesmo 

sentido é o pensamento de Yara Gurgel, da dignidade humana como valor absoluto e inerente 

a todo ser humano, onde não se encontra espaço para substituição, relativização ou valoração 

do ser humano, tendo todos, portanto, a mesma condição humana e por isso a mesma dignidade, 

e o direito a uma proteção jurídica40.  

No direito brasileiro, após mais de duas décadas de ditadura sob o regime militar, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 explicitou o princípio da dignidade da 

pessoa humana como um dos “fundamentos da República”41, atribuindo-lhe dessa forma o valor 

de alicerce para a ordem jurídica democrática. Historicamente, a dignidade foi preconizada no 

                                                             
37 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direitos privados. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 116. 

38 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

1. 

39 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, o princípio da dignidade humana e a Constituição Brasileira de 

1988.  In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – (Neo) Constitucionalismo: ontem, os códigos, hoje as 

Constituições. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2004. p. 79-100. 

40 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua aplicação 

às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010. p. 31. 

41 Artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 04 mar 2016. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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artigo 115 da Constituição de 1934, que estabelecia que a ordem econômica deveria se 

organizar de modo a permitir a existência digna de todos42, já a Constituição de 1946 referia-se 

à dignidade defendendo que essa deveria ser proporcionada mediante a garantia do trabalho 

humano43. No entanto, foi na Constituição de 1967 que a terminologia ‘dignidade humana’ foi 

utilizada44, não funcionando como óbice para os abusos do Estado autoritário da época. Porém 

foi a Constituição de 1988 que instituiu a dignidade como valor-fonte do ordenamento jurídico, 

a dignidade, é vista como princípio fundamental, de unidade axiológica aberta, mas também de 

caráter normativo, vinculante, outorgando a esse valor, maior pretensão de eficácia e 

efetividade45. 

De acordo com Maria Celina Bodin de Morais, a base da dignidade da pessoa humana 

está no fato de que o indivíduo reconheça que, mesmo fazendo parte de um grupo social, 

existem outros indivíduos iguais a ele, com vontades livres da mesma forma e, portanto, 

merecedores de respeito de forma igualitária46. Portanto, se o princípio da dignidade da pessoa 

humana apresenta-se como alicerce para os demais direitos, não será diferente com o direito à 

nacionalidade, haja vista que a nacionalidade confere ao ser humano a possibilidade de viver 

dignamente, no momento em que, tendo vínculo efetivo com determinado Estado, o indivíduo 

terá garantido o mínimo necessário para uma vida digna. John Rawsl fala inclusive que para ser 

                                                             
42 Artigo 115 da Constituição de 1934, dispõe: “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios 

da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses 

limites, é garantida a liberdade econômica”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 10 mar 2017.  

43 Artigo 145 da Constituição de 1946, dispõe: “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios 

da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo único - 

A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação social”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 10 mar 2017.  

44 Artigo 157, inciso II, da Constituição de 1946, dispõe: “A ordem econômica tem por fim realizar a justiça 

social, com base nos seguintes princípios: (...) II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 10 mar 

2017.  

45 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 34. 

46 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direitos privado. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 119. 
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um cidadão igual é necessário que todo ser humano tenha acesso ao mínimo existencial47, para 

a concretização da dignidade48. 

Carlos Roberto Castro fala no princípio da dignidade da pessoa humana como o 

“princípio dos princípios constitucionais”49, que impõe ao Estado uma conduta que não venha 

a ferir o princípio em questão, além de oferecer condições para que os seres humanos sob a sua 

jurisdição tenham uma existência digna. Condiciona, portanto, o Estado a tal conduta com o 

objetivo maior de promover a eficácia dos direitos fundamentais. 

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana pelo simples fato de 

alguém “ser humano”, se tornando merecedor de respeito e proteção, sem que para isso, seja 

importante sua raça, sexo, cor, idade, condição socioeconômica, ou ainda, a sua nacionalidade. 

Então não se fala em direito à nacionalidade, sem fazer referência à dignidade da pessoa 

humana, de forma que o princípio da dignidade também será alicerce para iniciar qualquer 

discussão que envolva o direito fundamental à nacionalidade. 

 

2.2 NACIONALIDADE DIREITO DE TODOS 

 

 Dispensadas as considerações necessárias ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

passa-se à análise da nacionalidade como direito de todos os seres humanos, valendo menção 

em primeiro lugar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194850, na qual foi prevista 

                                                             
47 John Rawls deixa bem claro que viver não é apenas sobreviver, que uma concepção de justiça deve ter como 

base fundamental a prescrição de condições mínimas para que a pessoa possa desenvolver-se, ou não terá uma 

vida digna e muito menos poderá atuar como ente político. Dessa forma, ele reconhece como elemento 

constitucional essencial a existência de um “mínimo social que supra as necessidades básicas de todos os 

cidadãos”. De fato, como o próprio John Rawls ressalta, seria inócuo falar em igualdade de oportunidades e 

desigualdades vantajosas para os mais pobres se não tivessem sequer o básico para sua vida. (RAWLS, 2008. p. 

320-340) 

48 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Jussara Simões. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 

344. 

49 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da pessoa humana: o princípio dos princípios. In: DIREITO, 

Carlos Alberto Menezes; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEREIRA, Antônio celso Alves. Novas 

perspectivas do direito internacional contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 650. 

50 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi realizada em 10 de dezembro de 1948 em Paris, na 

França. Disponível em: < http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf> Acesso em: 19 set. 2016. 
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a nacionalidade como direito de todo indivíduo51, vedada sua privação arbitrária e admitida sua 

possibilidade de mudança. Assim, todo indivíduo, juridicamente capaz, pode escolher 

livremente o Estado ao qual quer pertencer. Sob a ótica jurídica, o Estado, por sua vez, define-

se como ordem soberana, refletida em uma forma de governo sem vinculação a qualquer 

autoridade externa, que tem como finalidade o bem comum da sua comunidade nacional52, 

sendo o povo elemento para sua constituição e existência53, sem o qual o Estado não conseguiria 

perpetuar-se. Dessa forma, o povo, como conjunto formado pelos nacionais de um determinado 

Estado, e sendo direito de todo indivíduo compor esse elemento estatal, deverá figurar como 

protagonista na constituição e existência dos Estados. 

A previsão do direito a ter uma nacionalidade54, como direito fundamental, em um 

instrumento internacional55, demonstra-se o interesse da ordem jurídica internacional pelo 

tema. Vale ressaltar que por muito tempo tivemos a nacionalidade como um tema de interesse 

exclusivo do direito interno, tendo em vista a sua relação com a soberania estatal. No entanto, 

nos tempos modernos, ao discutir a nacionalidade, deve-se chamar atenção para o fato de que 

                                                             
51 “Com a essa declaração, um sistema de valores é (...) universal, não um princípio, mas de facto, na medida em 

que o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger os destinos da comunidade futura de todos os 

homens foi explicitamente declarado. (...) Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter certeza 

histórica de que a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente 

crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no 

sentido em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo 

dos homens”. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. p. 28. 

52 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 449. 

53 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado. 8. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014. p. 171-172. 

54 “A nacionalidade identifica o vínculo jurídico fundamental entre o ser humano e o Estado, constituindo-se no 

elo que cria para ambos direitos e obrigações recíprocos, que os manterão unidos, mesmo na eventualidade de 

afastamento daquele do espaço geográfico desse, onde continuará a contar com sua proteção e a prestar respeito 

às diretrizes emanentes da soberania estatal. Além de jurídico-político, esse vínculo é social e moral entre o 

Estado soberano e cada uma das pessoas físicas que a ele estão ligadas, constituindo estas a dimensão pessoal 

daquele por liames que o próprio Estado institui, observando os parâmetros do Direito Internacional”. 

BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge e AGRA, Walber de Moura (Coord.). Comentários à Constituição de 

1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 469-470. 

55 “Inegável é o papel desempenhado pela Declaração de 1948, e mais, ainda, inestimável é a sua contribuição 

para o desenvolvimento e afirmação do direito à nacionalidade como direito humano de todo indivíduo em 

caráter universal e necessário, o que lhe confere um reconhecimento de caráter quase que obrigatório a ser 

seguido”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do 

cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento jurídico 

internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 

62. 
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o tema é ponto comum ao direito internacional e direito constitucional56. Tendo em vista que o 

Estado tem a obrigação de proteger e exercer sua autoridade, inclusive em face dos estrangeiros 

que estejam em seu território, como também pelo fato de ser o instituto da nacionalidade um 

dos primeiros direitos subjetivos que um indivíduo recebe ao nascer ou ao ser naturalizado e do 

qual depende o exercício dos demais, como do direito à saúde, à educação, à moradia, dentre 

outros57. 

Conforme dispõe Hildebrando Accioly, são nacionais de um determinado Estado 

aqueles sujeitos que estiverem submetidos a autoridade do Estado, que acaba por lhes 

reconhecer direitos e deveres, além de lhes conferir proteção mesmo que ultrapassada suas 

fronteiras58. O instituto da nacionalidade se traduz em uma qualidade inerente aos seres 

humanos, dando-lhes a capacidade de serem identificados e reconhecimentos dentro de uma 

coletividade. Já Dominique Carreau e Jahyr-Philippe Bichara entendem a nacionalidade como 

o vínculo jurídico estabelecido, sob o comando do Estado, com os sujeitos nascidos no seu 

território ou nascidos no estrangeiro de pais que são seus nacionais, tudo de acordo com o 

entendimento da Corte Internacional de Justiça no caso Nottebohm de 195559, que opôs 

Liechtenstein à Guatemala60. 

 Na visão de Francisco Rezek, a nacionalidade representa o vínculo político entre o 

sujeito e o Estado soberano, cabendo a este o dever de estabelecer as regras para determinar 

                                                             
56 GUERRA, Sidney Cesar Silva. Direito internacional público. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 

2007. p. 153. 

57 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015. p. 412. 

58 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de direito 

internacional público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 524. 

59 No caso Nottebohm, discutia-se se a Guatemala podia rechaçar a cidadania de Friedrich Nottebohm, que 

sendo cidadão alemão por nascimento, naturalizou-se no Principado de Liechtenstein em 1939, durante 

a Segunda Guerra Mundial. Ao regressar à Guatemala, foi preso e extraditado para os Estados Unidos, porque 

foi considerado cidadão de Estado inimigo (Alemanha). Em 1951, Liechtenstein, que fora neutro na 2ª Grande 

Guerra, ingressou com processo na CIJ contra a Guatemala. O entendimento da Corte Internacional de Justiça, 

foi no sentido de que: “um vínculo jurídico tendo em sua base um fato social de ligação, uma solidariedade 

efetiva de existência, de interesse, de sentimentos junto a uma reciprocidade de direitos e deveres. A 

nacionalidade é, pode-se dizer, a expressão jurídica do fato de que o indivíduo ao qual ela é conferida, seja 

diretamente pela lei, seja por um ato de autoridade, está, de fato, mais estreitamente ligado à população do 

Estado que a confere do que à de qualquer outro Estado. Conferida por um Estado, ela lhe dá direito ao exercício 

da proteção vis-à-vis um outro Estado, na medida em que traduz, em termos jurídicos, do vínculo do indivíduo 

considerado ao Estado que o tornou seu nacional”. In: CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. 

Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 410-413. 

60 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015. p. 410. 
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quem são seus nacionais, desde que haja observância às normas de direito internacional61, 

mesmo porque a dimensão pessoal do Estado soberano são os seus nacionais. Vale ressaltar que 

este vínculo patrial não deve fundar-se apenas em pura formalidade, mas na existência de laços 

sociais consistentes entre o indivíduo e o Estado, de modo a dar efetividade ao vínculo de 

nacionalidade, já que não são os indivíduos que existem para o Estado, mas esse que se forma 

em relação àqueles62. 

 Para Celso de Albuquerque Mello, a nacionalidade é definida como o “vínculo jurídico-

político que une o indivíduo ao Estado”63, prestigiando a clássica definição de Pontes de 

Miranda. Já Marcelo Varella entende também a nacionalidade como esse vínculo jurídico-

político entre o Estado e o indivíduo, acrescentando a fidelidade como elemento a adjetivar esse 

vínculo64. Valerio Mazzuoli também se manifesta no sentido de reconhecer a nacionalidade 

como vínculo entre o indivíduo e o Estado, no seu âmbito jurídico e político, e acrescenta que 

o indivíduo do vínculo com o Estado é um dos “elementos componentes da dimensão pessoal 

do Estado”65. 

 Portanto, entende-se por nacionalidade o vínculo estabelecido entre o indivíduo e um 

determinado Estado, de natureza jurídica e política, tendo em vista que confere ao nacional 

direitos e deveres, capacitando esse indivíduo inclusive a exigir proteção desse Estado, contudo 

impondo-lhe deveres advindos da ordem estatal. Não se fala em vínculo meramente jurídico, 

haja vista que pode o indivíduo ser nacional de um país e estar sujeito, juridicamente, a 

legislação de outro, como a lex domicilli66. O vínculo de nacionalidade67 será estabelecido pelo 

                                                             
61 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

212. 

62 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 457. 

63 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 992. 

64 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 176. 

65 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 675. 

66 A norma jurídica a ser aplicada é a do domicílio dos envolvidos na relação jurídica que possui um componente 

essencial de estraneidade, como a capacidade da pessoa física.  

67 “[...] a nacionalidade é um direito fundamental ao estabelecer um vínculo jurídico político que conecta os 

indivíduos nacionais a um determinado Estado, conferindo-lhes direitos e obrigações; ao ser um pressuposto para 

a cidadania e para o exercício dos direitos civis e políticos; ao permitir a identificação e a determinação da 

origem dos nacionais, ao possibilitar a permanência no território nacional e, em regra, ao ser pressuposto para a 

obtenção de visto de imigração para outros Estados; ao impedir a deportação de indivíduos; ao permitir aos 

nacionais o reconhecimento de um local físico que os acolha no mundo; ao impedir que os indivíduos sejam 
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Estado, compondo uma dimensão vertical, que liga o indivíduo ao Estado a que pertence, e uma 

dimensão horizontal, que faz desse indivíduo um dos elementos que compõem a dimensão 

pessoal do Estado68, estabelecendo a dependência do indivíduo a uma determinada comunidade 

politicamente organizada. 

 A nacionalidade será atribuída pelo Estado, cada país é livre para legislar sobre 

nacionalidade, contudo levando-se em consideração os princípios do Direito Internacional69, e 

sem que seja relevante a vontade pessoal do indivíduo ou seus interesses privados, o que não 

significa que lhes sejam retirados o direito à escolha e ao exercício dessa nacionalidade. A 

Convenção de Haia de 193070 dispõe em seu artigo 1º que cada Estado terá atribuição para 

estabelecer, por sua legislação, quais os sujeitos que terão o vínculo da nacionalidade 

estabelecido com eles. A competência do Estado em face das normas para estabelecer a 

nacionalidade também foi mencionada na Convenção Europeia sobre nacionalidade, firmada 

em 6 de novembro de 1997, em Estrasburgo71.  

 Portanto, caberá ao direito doméstico a resolução sobre as questões que justificam o 

estabelecimento da nacionalidade de um indivíduo, como exercício da sua soberania. Esse fato, 

no entanto, não afasta a adequação dessas normas internas com o previsto no direito 

internacional, devendo esse ser respeitado. Marina Cartaxo conclui que o “caráter estritamente 

soberano da concessão da nacionalidade” se justifica pelo fato de ser o indivíduo considerado 

nacional de um determinado Estado como o “elemento humano” deste. Não sendo prudente a 

                                                             
expatriados ou proscritos de seu território de origem; e ao dificultar o desenvolvimento da sensação de 

isolamento do ser humano”. BAPTISTA, Olívia Cerdoura. Direito de nacionalidade em face das restrições 

coletiva e arbitrárias. Curitiba: Juruá, 2007, p. 14. 

68 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 676. 

69 “Por um importante parecer consultivo datado de 19 de janeiro de 1984, o Tribunal Inter-americano dos 

Direitos do Homem julgou que o direito internacional impõe limites à concessão da nacionalidade, que é, além 

disso, um direito dos indivíduos”. DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito 

Internacional Público. 2 ed. Tradução de Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

p. 505.  

70 BRASIL. Decreto nº 21.798, de 06 de setembro de 1932. Promulga uma convenção e três protocolos sobre 

nacionalidade, firmados na Haya, a 12 de abril de 1930. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21798-6-setembro-1932-549005-

publicacaooriginal-64268-pe.html>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

71 ACNUR. Convenção Européia sobre Nacionalidade. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_Europeia_sobre_a_Nacionalidade.

pdf?view=1>. Acesso em 12 set 2016. 
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interferência de outros Estados nessa esfera72. A nacionalidade é um direito fundamental da 

pessoa humana73, onde o único titular com capacidade para sua outorga é o Estado soberano, 

sem, contudo, afetar o direito que este tem de optar por outra nacionalidade, sempre que isso 

lhe for conveniente e juridicamente possível74. 

 O exercício da soberania estatal, resulta na liberdade de cada Estado de definir os 

critérios de concessão da sua nacionalidade75, para tanto, na prática, as escolhas dos critérios 

são em função de particularidades demográficas e políticas dos Estados, dessa forma observa-

se uma enorme diversidade, por vezes até no mesmo Estado, a depender do tempo76, fato que 

pode dar origem a conflitos de nacionalidades, na medida em que critérios distintos são 

utilizados para sua atribuição. O conflito positivo origina a pluripatridia77, em razão do efeito 

cumulativo de critérios de atribuição da nacionalidade, enquanto que o conflito negativo resulta 

das contradições das legislações nacionais que não permitem a um indivíduo entrar no campo 

de aplicação de uma delas, gerando casos de indivíduos sem nacionalidade, portanto, indivíduos 

em situação de apatridia. 

 

                                                             
72 CARTAXO, Marina Andrade. A nacionalidade revisitada: o direito fundamental à nacionalidade e temas 

correlatos. 2010. 146p. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza. 

Fortaleza, 2010, p. 42. 

73 [...] o Estado nazista aplicou, sistematicamente, a política de supressão da nacionalidade alemã a grupos 

minoritários, sobretudo a pessoas consideradas de origem judaica. Logo após a guerra, Hannah Arendt chamou a 

atenção para a novidade perversa desse abuso, mostrando como a privação de nacionalidade fazia das vítimas 

pessoas excluídas de toda proteção jurídica no mundo. Ao contrário do que se supunha no século XVIII, mostrou 

ela, os direitos humanos não protegidos independentemente da nacionalidade ou cidadania. [...] aquele que foi 

despojado de sua nacionalidade, sem ser opositor político, pode não encontrar nenhum Estado disposto a recebê-

lo: ele simplesmente deixa de ser considerado uma pessoa humana. Numa fórmula tornada célebre, Hannah 

Arendt conclui que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. COMPARATO, Fábio Konder. A 

afirmação histórica dos direitos humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 233. 

74 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 678. 

75 “Muito embora caiba aos Estados dizer quais são seus nacionais e os seus cidadãos, não podem eles, depois de 

usar desse direito de legislar sobre a sua nacionalidade e cidadania, fugir aos deveres de direito das gentes que 

decorrem de tal atribuição da qualidade de nacional ou de cidadão. Não podem, por exemplo, recusar-se a 

recebê-los. Outrossim, não podem invocar direito de proteger, por seus Agentes consulares, pessoas que não 

consideram nacionais, ou que não seriam obrigados a receber. Nem lhes é permitido impor a tais pessoas deveres 

que são próprios dos nacionais. In: MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à constituição de 

1967 com emenda n. 1, de 1969, tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 349-350.  

76 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. Tradução de 

Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 506. 

77 Ibid., p. 507. 
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2.2.1 Atribuição da nacionalidade originária e derivada 

 

 Mesmo cabendo a cada Estado estabelecer suas próprias regras de atribuição da sua 

nacionalidade, existem pontos que se comunicam e se assemelham nas diversas legislações 

internas. E justamente por esse fator de convergência que a nacionalidade é considerada de duas 

espécies, quais sejam: a nacionalidade originária ou primária e a nacionalidade derivada ou 

adquirida. A primeira é involuntária e atribuída quando do nascimento, enquanto que a segunda, 

se verifica sempre após o nascimento, em decorrência de um ato de vontade do indivíduo. 

 A nacionalidade originária se configura em razão do nascimento do indivíduo78, 

“relaciona-se a elos diretos com o Estado”79, sendo os seus detentores denominados de natos, 

caracterizada por ser involuntária, ou seja, não resulta da manifestação de vontade do sujeito. 

A nacionalidade originária será aferida quando do nascimento do indivíduo, sendo fixada em 

razão do local do nascimento (do latim jus solis), ou em razão da nacionalidade dos seus 

genitores (do latim jus sanguinis80). 

 Pelo sistema do jus sanguinis a nacionalidade é atribuída em razão da filiação, não sendo 

importando, para tanto, o local de nascimento do indivíduo. Não se trata, na verdade, de atribuir 

filiação pela consaguinidade, sob o aspecto biológico-racial, mas em determiná-la pelo simples 

fato de filiação, sendo nacional de um determinado Estado aquele indivíduo que seja filho de 

um nacional desse Estado, politicamente considerado, independentemente de onde tenha 

nascido. Não importando também o fato dos pais terem mudado de nacionalidade, tendo em 

vista que o critério se baseia na nacionalidade dos pais na época do nascimento. Já pelo sistema 

do jus solis será considerado nacional de um determinado Estado, o indivíduo que efetivamente 

nascer em seu território, não sendo relevante a nacionalidade dos pais81. Existe, ainda, a 

                                                             
78 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 995; ACCIOLY, Hildebrnado; SILVA, G. E. do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. 

Manual de direito internacional público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 530; MAZZUOLI, Valerio de 

Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 683; BULOS, 

Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 841. 

79 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 182. 

80 Valerio Mazzuoli (2012, p. 683) esclarece que por não serem os laços sanguíneos que gera a utilização desse 

critério, mas sim a nacionalidade dos genitores, a melhor denominação desse critério seria “critério da filiação”.  

81 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 690-691. 
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possibilidade de aplicação de forma conjugada de ambos os critérios, com o intuito de evitar os 

conflitos de nacionalidade em decorrência do emprego exclusivo de um ou de outro sistema. 

 Enquanto que a nacionalidade derivada é aquela adquirida após o nascimento82, 

normalmente em razão da solicitação de um indivíduo, por sua própria vontade83, 

caracterizando dessa forma a voluntariedade do referido ato de se naturalizar, ou seja, adquirir 

uma nacionalidade de determinado Estado. Portanto, a nacionalidade derivada ser requerida por 

ato de vontade do indivíduo, desde que sejam preenchidos os requisitos constitucionais e legais 

do Estado em que se pleiteia a aquisição da nacionalidade, uma vez que será dele a 

responsabilidade de estabelecer os requisitos para tal aquisição, na sua legislação interna, sendo 

os seus detentores denominados de naturalizados.   

 As ideias de naturalização, ou seja, de passar a ser nacional de um determinado Estado, 

têm embasamento na norma internacional prevista na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 194884, que prevê a possibilidade de mudança de nacionalidade pelo indivíduo, 

como direito desse85. O direito de mudar a nacionalidade do indivíduo também encontra guarida 

na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos86, assinada na conferência especializada 

interamericana sobre direitos humanos, realizada em San José na Costa Rica, em 22 de 

novembro de 1969, na medida em que dispõe sobre a não possibilidade de privação do indivíduo 

sobre o direito de mudar de nacionalidade. Contudo, a nacionalidade derivada por depender de 

uma vontade determinada do indivíduo, na maioria das vezes, por previsão legal dos Estados, 

induz à ruptura com o vínculo anterior87. 

                                                             
82 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 841; MELLO, 

Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 

995; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 683. 

83 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 182. 

84 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi realizada em 10 de dezembro de 1948 em Paris, na 

França. Disponível em: < http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf> Acesso em: 19 set. 2016. 

85 Artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispõe que: “ninguém será arbitrariamente privado 

de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade”. 

86 BRASIL.  Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 de nov de 2016. 

87 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 684. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm
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 A naturalização é o caso mais comum da nacionalidade secundária, desde que 

preenchidas determinadas condições, mas essa nacionalidade pode ser adquirida também em 

razão de alterações territoriais, que ocasionem uma cessão ou anexação de território a um 

Estado estrangeiro88. Outro caso que também pode ocorrer é que, em razão do casamento a 

mulher adquira a nacionalidade do esposo, no entanto, a Convenção sobre a Nacionalidade da 

Mulher Casada, celebrada em 20 de fevereiro de 195789, aponta no sentido de que isso só deverá 

acontecer quando requisitado pela mulher, ou seja, de forma voluntária. 

 Como já mencionado, a nacionalidade originária pode ser atribuída por critérios de 

filiação ou do local de nascimento. No curso do desenvolvimento histórico da sociedade cada 

um dos critérios esteve em evidência. Na antiguidade, a família era a base da organização social, 

tendo o critério da filiação (jus sanguinis) uma maior preferência nas legislações dos Estados, 

para a fixação da nacionalidade. O Estado, em Roma e na Grécia, era o prolongamento da 

família, de maneira que o indivíduo pertencia primeiro a família e depois ao Estado, justificando 

a aplicação do critério jus sanguinis, expandido na Europa da época, em razão das conquistas 

romanas90. 

 No decorrer do tempo, com o surgimento do feudalismo, que trazia como premissa a 

reverência a terra, considerada como “a maior riqueza e símbolo do poder”91, passando então o 

critério territorial (jus solis), a ter um maior destaque. Veio então a Revolução Francesa, 

rompendo com as referências do feudalismo, e consequentemente com a conformação da 

sociedade, momento em que o critério jus sanguinis voltou a ser eleito para atribuição da 

nacionalidade, sendo inclusive consagrado no Código de Napoleão92. 

 Uma nova conformação de organização social surge com a independência dos Estados 

da América, e com isso, em razão do interesse dos Estados independentes pela imigração, o 

critério jus solis é novamente apontado como eleito. No entanto, para o continente europeu o 

                                                             
88 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 998. 

89 BRASIL. Decreto nº 64.216, de 18 de março de 1969. Promulga a Convenção sobre nacionalidade da mulher 

casada, 1957. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-64216-18-marco-

1969-405426-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 de out de 2016. 

90 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 994. 

91 Ibid., p. 994. 

92 Ibid., p. 994. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-64216-18-marco-1969-405426-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-64216-18-marco-1969-405426-publicacaooriginal-1-pe.html
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interesse era oposto, qual seja, pela emigração, e, portanto, o critério de preferência continuava 

sendo o jus sanguinis, já que este critério indicava um maior controle sobre os que tenham 

emigrado e seus descendentes93. 

 Como podemos observar, os critérios de atribuição da nacionalidade recebem influência 

direta das pretensões do Estado, pois sendo dele a competência de estabelecer as normas para 

tal atribuição, evidente que seu interesse pela imigração ou emigração serão imprimidos quando 

da confecção das normas. Geralmente os Estados elegem um critério de atribuição da 

nacionalidade, o que não significa que o outro critério não seja também utilizado em casos 

específicos. No entanto, por não existir uma uniformização de regras para a atribuição da 

nacionalidade originária de um indivíduo, em razão da possibilidade da escolha de critérios 

distintos pelos Estados, faz com que alguns conflitos de leis sejam gerados e surjam casos de 

indivíduos sem nenhuma nacionalidade ou com mais de uma nacionalidade. 

 A Organização das Nações Unidas empenhada em evitar que esses casos de conflito 

gerem a possibilidade de indivíduos sem nenhuma nacionalidade, acaba por fazer uma sugestão 

aos Estados, no sentido de fazer previsões no seu direito interno, no sentido de evitar o 

surgimento de casos de apatridia94. Em respeito ao previsto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, para que todo indivíduo seja considerado nacional por um Estado. 

 

2.2.2 A nacionalidade sob a ótica constitucional brasileira 

 

 Como já mencionado, os Estados soberanos são livres para legislar sobre matéria de 

nacionalidade, com respaldo do princípio da atribuição estatal da nacionalidade95. No Brasil, a 

nacionalidade encontra previsão no capítulo III, do título II, da Constituição Federal de 1988, 

                                                             
93 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 994. 

94 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/O_Direito_Internacional_dos_Refu

giados.pdf>. Acesso em 20 nov 2016. 

95 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 684. 
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título esse denominado “dos direitos e garantias fundamentais”96, o que reflete a preocupação 

do constituinte em preservar os direitos fundamentais, que tanto foram rechaçados no período 

da ditadura militar. A nacionalidade, podendo ser originária ou adquirida, como já demonstrado 

no item anterior, constitui essas a “projeção da soberania do Estado brasileiro”97, conforme 

reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal98.   

 A legislação brasileira fez a opção de adotar como regra geral o critério territorial (jus 

solis) para atribuição da nacionalidade originária, permitindo em casos específicos a utilização 

do critério sanguíneo (jus sanguinis), que leva em consideração os laços de filiação99. O critério 

que leva em conta a territorialidade é de relevância para os países de imigração, como é o caso 

do Brasil.  

 O artigo 12 da Constituição Federal de 1988 traz no seu corpo a identificação dos 

critérios utilizados pelo constituinte brasileiro para estabelecer quem são os brasileiros natos e 

os brasileiros naturalizados, definindo, portanto, a nacionalidade nas suas espécies originária e 

secundária ou adquirida. Todos os indivíduos nascidos no território brasileiro, independente da 

origem dos ascendentes, e que seus genitores não estejam a serviço de seu país de origem, 

quando estrangeiros, são tidos como brasileiros natos, caracterizando a utilização do critério jus 

solis para a determinação da nacionalidade originária. Vale ressaltar que o território nacional 

compreende todo o espaço físico onde o Estado exerce a sua soberania sobre pessoas e bens, 

nele se incluindo, por exemplo, rios, mares, ilhas e golfos brasileiros, além de navios e 

aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que estejam.  

 Uadi Lammêgo Bulos esclarece que para ser o indivíduo considerado brasileiro nato, 

mesmo que se seus genitores sejam estrangeiros, faz-se necessário que este não esteja a serviço 

                                                             
96 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 03 mai. 2016. 

97 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 841. 

98 Entendimento do STF: “As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade 

primária ou originária (da qual emana a condição de brasileiro nato), quer se cuide de nacionalidade secundária 

ou derivada (da qual resulta o status de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua 

natureza mesma, do Texto Constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz matéria que se sujeita, 

unicamente, quanto à sua definição, ao poder soberano do Estado brasileiro” (STF, HC 83.113-QO, Tel. Min. 

Celso de Mello, DJ de 29-8-2003). In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco (orgs). Constituição federal: 

avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 119. 

99 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 694. 
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de seu país de origem (de sua nacionalidade), ou seja, que não estejam exercendo nenhuma 

atividade em nome do seu país de origem, pois se isso acontecer não serão considerados 

brasileiros natos100. Esse serviço referido pelo texto constitucional, não abrange apenas funções 

diplomáticas ou consulares, podendo tratar-se de serviços púbicos em geral, quer federais, 

estaduais ou municipais. Frise-se que deve haver coincidência entre a nacionalidade do casal e 

o serviço prestado por este ao seu Estado patrial101, pois caso o país de origem dos pais não seja 

o mesmo daquele a cujo serviço se encontram, serão brasileiros os seus filhos nascidos no 

Brasil, aplicando-se o critério do jus solis. 

 No entanto, será aplicado o critério jus sanguinis, para considerar o indivíduo como 

brasileiro nato consoante disposição constitucional, nas situações em que o indivíduo nascido 

no estrangeiro, mas de pai brasileiro ou mãe brasileira, mesmo que naturalizados, que estejam 

exercendo atividade ligada ao Brasil, de qualquer natureza, desde que derivada dos poderes da 

União, dos Estados, e dos Municípios, bem como autarquias, e os serviços desenvolvidos nas 

Organizações Internacionais das quais o Brasil é parte. Nesse mesmo sentido, serão brasileiros 

natos também aqueles nascidos de pai ou mãe brasileiro, sendo registrado em repartição 

brasileira competente ou mesmo que venha a residir no Brasil, e que façam a opção, mesmo 

que a qualquer tempo, depois que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira102. 

Contudo, é necessário esclarecer que a hipótese prevista na alínea “c” do inciso I do 

artigo 12 da Constituição, acima mencionada, desde a promulgação da Constituição em 1988, 

já sofreu duas alterações, ocorridas nos anos de 1994 e 2007, respectivamente. O texto original 

da Constituição103 trazia a disposição de que para adquirir a nacionalidade originária brasileira, 

os nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileiro, tinha que ser registrado em repartição 

                                                             
100 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 842. 

101 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 698. 

102 MEYER_PFLUG, Samantha Riberio. Dos direitos da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos 

políticos. In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco (orgs). Constituição federal: avanços, contribuições e 

modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 120. 

103 “Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 

brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada 

esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira” (Texto original da CF∕88). In: BRASIL. 

Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 03 mai. 2016. 
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competente ou vir a residir no Brasil antes da maioridade, podendo optar a qualquer tempo pela 

nacionalidade brasileira. 

A primeira alteração foi estabelecida pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3 de 

1994104, a qual alterou o referido dispositivo, no sentido de eliminar a necessidade de registro, 

do indivíduo nascido no estrangeiro, em repartição brasileira, além de permitir que a qualquer 

tempo o mesmo fizesse a sua opção pela nacionalidade brasileira. No entanto, tal alteração foi 

bastante criticada, uma vez que muitos filhos de brasileiros nascidos em países que adotam o 

critério do jus sanguinis acabaram por ficar privados, tanto da nacionalidade brasileira, quanto 

da nacionalidade do local de nascimento, passando a permanecer em verdadeira situação de 

apatridia105. 

Em um segundo momento, foi apresentada uma nova proposta de alteração, dando 

origem à Emenda Constitucional nº 54, promulgada em 21 de setembro de 2007, no sentido de 

inclui novamente, na primeira parte, a necessidade do registro em repartição brasileira 

competente, nesse sentido retornando o dispositivo a ter a redação original da constituição de 

1988. Nesse caso, a nacionalidade independe de outras condições como a residência no Brasil 

ou a opção ao adquirir a maioridade. Na segunda parte do dispositivo, confere-se a 

nacionalidade brasileira aos indivíduos nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiro, 

que venham a residir no Brasil e façam a opção pela nacionalidade brasileira, após atingirem a 

maioridade e a qualquer tempo. Nesse aspecto, o dispositivo inovou no sentido de não exigir a 

residência no Brasil antes da maioridade, mas exigir a maioridade para a opção pela 

nacionalidade brasileira. 

 A alteração foi salutar, tendo em vista o caráter personalíssimo da opção da 

nacionalidade, ficando a opção postergada para um momento oportuno, que é chegada da 

maioridade do indivíduo106. A Emenda Constituição nº 54∕2007, também fez menção aos 

nascidos no estrangeiro no período de 7 de junho de 1994 e 2 de setembro de 2007, em razão 

                                                             
104 “Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira” (CF, art. 12, I C, com redação 

dada pela ECR n. 3∕94). In: BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 03 mai. 2016. 

105 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 701. 

106 Uadi Lammêgo Bulos denomina a mencionada aquisição de nacionalidade potestativa como “aquela em que o 

interessado, a qualquer tempo, por vontade livre e espontânea, opta pelo vínculo que o tornará componente da 

dimensão pessoal do Estado”. (2014, p. 843). 
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das alterações trazidas pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3∕1994, se filhos de pai ou 

mãe brasileiro, podem ser registrados em repartição brasileira competente ou em ofício de 

registro, se vierem a residir no Brasil107. 

 Portanto, em razão da nova redação do artigo 12, inciso I, alínea c, da Constituição, 

existem duas possibilidades para os filhos de brasileiros, nascidos no exterior, sejam 

considerados brasileiros natos. A primeira possibilidade acontece com o imediato registro, do 

filho nascido no exterior, em repartição consular brasileira, a fim de que o mesmo já tenha 

garantida a sua condição de brasileiro nato, ainda que jamais venha a residir no Brasil; a segunda 

possibilidade, diz respeito aos filhos de brasileiros que não tiveram seu registro consular 

efetuado, mas que venham a residir no Brasil e façam a opção, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, é vedada a opção pela nacionalidade brasileira pelos 

pais quando a família venha a residir no Brasil, somente cabendo a própria pessoa, quando 

maior, optar pela nacionalidade brasileira, sendo formal e se processando perante a Justiça 

Federal.    

 O artigo 12 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso II, faz menção aos casos de 

naturalização108, maneira de aquisição da nacionalidade brasileira por ato voluntário de 

manifestação de vontade, por meio de um requerimento ao Estado brasileiro, e com a 

aquiescência desse. Vale ressaltar que a legislação brasileira atual apenas faz referência à 

aquisição de nacionalidade secundária de forma expressa, ou seja, em face de requerimento do 

interessado, não adotando a forma de aquisição de nacionalidade de forma tácita, como foi 

prevista na Constituição Imperial brasileira de 1824, em relação aos portugueses residentes em 

solo brasileiro na época em que a independência foi proclamada, e na Constituição Republicana 

de 1891, para todos os estrangeiros que se encontravam no território nacional quando da 

proclamação da república, tacitamente considerados brasileiros naturalizados.  

 A naturalização, na forma da lei, pode se dar por requerimento do indivíduo que deseja 

obter a nacionalidade brasileira, desde que os requisitos legais sejam respeitados, quais sejam 

                                                             
107 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 702. 

108 “A naturalização é um ato unilateral e discricionário do Estado no exercício de sua soberania, podendo 
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expresso na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (...)”. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: 

parte geral. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 182.  
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os requisitos109 estabelecidos no Estatuto dos Estrangeiros110, requerimento esse feito ao 

Ministro da Justiça, consoante disposição do referido Estatuto111. Também, na forma da lei, 

ainda vigora a chamada naturalização por radicação precoce e por conclusão de curso superior, 

hipóteses previstas no Estatuto do Estrangeiro112, que dizem respeito, respectivamente, ao 

estrangeiro admitido no Brasil até cinco anos de idade, com radicação permanente no território 

nacional, requerendo até dois anos após atingir a maioridade; e ao estrangeiro que residindo no 

Brasil antes da maioridade fez curso superior em instituição nacional de ensino, desde que faça 

o requerimento até um ano após sua formatura. No caso dos requerentes serem originários de 

países de língua portuguesa113, a exigência passa a ser de “residência no Brasil por um ano 

ininterrupto e idoneidade moral”114. 

 A segunda possibilidade prevista de aquisição da nacionalidade secundária, denominada 

de naturalização “extraordinária ou quinzenária”115, dar-se-á quando da comprovação pelo 

interessado de residência no Brasil “há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação 

penal”116. O referido dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3∕94, 

pois a redação original tinha como previsão 30 anos de residência ininterruptos. A 

                                                             
109 Requisitos previstos no artigo 112 do Estatuto do estrangeiro para o pedido de naturalização: “capacidade 

civil, segundo a lei brasileira; ser registrado como permanente no Brasil; ter residência contínua no território 

nacional, pelo prazo mínimo de quatro ano, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; ler e escrever a 

língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; exercer profissão ou ter posse de bens suficientes 

à manutenção própria e da família; bom procedimento; inexistência de denúncia ou condenação no Brasil ou no 

Exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a um 

ano; e ainda ter boa saúde”. In: MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 706. 

110 BRASIL. A Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, o 

Estatuto do Estrangeiro. Republicada por determinação do art. 11 da lei nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm. Acesso em: 19 set. 2016. 

111 “Art. 115. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá requerê-la ao Ministro da Justiça, declarando: 

nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimento, 

profissão, lugares onde haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito a que alude o 

artigo 112, item VII e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome à língua portuguesa”.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm. Acesso em: 19 set. 2016. 

112 Artigo 115, § 2º, incisos I e II da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

113 Dentre os quais podem ser citados os advindos de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Açores, 

Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Macau e Timor Leste. 

114 Artigo 12, II, a: “são brasileiros naturalizados: os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 

exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 

moral”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso 

em: 03 mai. 2016. 

115 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 853. 

116 Disposto no artigo 12, inciso II, b da Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 03 mai. 2016. 
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nacionalidade extraordinária é um direito público subjetivo117, estando o Poder Executivo 

vinculado ao requerimento, e, portanto, adstrito ao preenchimento dos requisitos legais, não 

havendo para esse caso o exercício do poder discricionário, como acontece no item “a” do inciso 

II do artigo 12, da Constituição Federal de 1988. 

 Quanto aos efeitos, pode-se dizer que a naturalização visa transformar o estrangeiro em 

um nacional brasileiro, passando esse a integrar à comunidade política brasileira, bem como de 

desvincular ex nunc esse estrangeiro da sua nacionalidade anterior118, haja vista não se admitir 

que o naturalizado se desobrigue das suas obrigações contraídas antes de se efetivar a 

naturalização119. A natureza da naturalização é constitutiva120, não tendo efeitos coletivos nem 

pretéritos, só produzirá, então, seus efeitos após a entrega do certificado de naturalização, dessa 

forma, conferindo ao naturalizado o gozo dos direitos civis e políticos, excetuados os que a 

Constituição Federal atribui exclusivamente ao brasileiro nato.  

 

2.3 NACIONALIDADE E CIDADANIA 

 

 Importante se faz a distinção de nacionalidade e cidadania, tendo em vista que são temas 

que se relacionam, e por isso geram algumas confusões. A distinção se torna muitas vezes difícil 

de se realizar, já que o conceito de cidadania teve uma significativa ampliação, no que se refere 

ao seu conteúdo jurídico, no período pós Segunda Guerra Mundial121. Até porque não será 

abordada apenas a visão constitucional do direito à nacionalidade, ou seja, do direito interno, 

                                                             
117 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 854. 

118 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 709. 

119 O artigo 1º da Convenção sobre Nacionalidade de 26 de dezembro de 1933, realizada em Montevidéu, dispõe 

que: “perante as autoridades competentes de qualquer dos países signatários implica a perda da nacionalidade de 

origem”. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-2572-18-abril-1938-

345415-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 13 mar 2017. 

120 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 710. 

121 Ibid., p. 679. 
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mas também seus aspectos que envolvem o direito internacional, e que são de extrema 

importância para uma melhor compreensão sobre o tema. 

 A ideia de cidadania desponta na Antiguidade Clássica, em que cidadania representava 

o vínculo entre o homem livre e a cidade, na qual se reconheciam seus direitos e eram impostas 

obrigações: “orienta-lhe a conduta cívica e despertando-lhe a consciência das virtudes”122. 

Enquanto que a ideia moderna de cidadania começa a ser construída quando da ruptura com as 

ideias absolutistas, expandindo-se para abranger os direitos fundamentais do homem, com a 

Revolução Francesa, que criou a concepção de “cidadão ativo”123, com participação social e 

engajamento político na sua comunidade. 

 No século XVIII, o conceito de cidadania começa a ser delineado, na medida em que o 

Feudalismo declinava e o movimento iluminista despontava, período denominado de ‘século 

das luzes’, onde os ideários de liberdade e a participação social eram perseguidos124. E com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, como resultado da Revolução 

Francesa, influenciada pelo discurso jurídico burguês, que coloca os direitos individuais em 

primeiro plano, e dessa forma, transforma os indivíduos tidos como súditos, agora em cidadãos. 

Entretanto, a Declaração de 1789 apenas denota os direitos do cidadão, como aqueles que 

pertencem ao homem como ser social, ou seja, como indivíduo vivendo em sociedade125, 

contudo excluindo as mulheres, bem como o indivíduo que não podiam prover o seu sustento 

pelo próprio capital. 

 A ideia de distinção entre os termos homem e cidadão vai se modificando 

gradativamente, principalmente com o processo de internacionalização dos direitos humano. 

Para Valerio Mazzuoli, foi com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que, 

passam a ser considerados cidadãos não apenas os detentores dos direitos políticos, mas todo 

                                                             
122 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro; PUGLIESI, 

Marcio (orgs). 20 anos da Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 42. 

123 MORIKAWA, Márcia Mieko. Direitos do homem e cidadania: ser homem ou ser cidadão? – os dois tempos 

de uma anunciada “cidadania global”. In: GOMES, Fabio Luiz (org). Direito internacional: perspectivas 

contemporâneas. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 271. 

124 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 681. 

125 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2011. p. 393-394.  
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aquele sujeito que esteja dentro do âmbito da soberania de um determinado Estado, recebendo 

desse uma gama de direitos e obrigações126.  

Nesse sentido se manifesta Hannah Arendt, posto que a cidadania representa, na sua 

visão, “o direito a ter direitos”127, fato tal que só será possível se o indivíduo for considerado 

pelas leis do Estado como seu nacional. Dessa forma, passando a pertencer a um Estado, o 

indivíduo poderá desfrutar dos direitos próprios da condição de nacional.  

 Assimilando dessa forma, conclui-se que a ideia de cidadania é abrangida pela 

nacionalidade. No entanto, o inverso não se aplica, posto que a nacionalidade implica uma visão 

vinculada ao aspecto do direito internacional e não somente interno, tendo em vista que um 

sujeito pode ser considerado nacional pela legislação de determinado Estado, mas não 

encontrar-se no âmbito territorial de soberania deste Estado, para o exercício da sua cidadania.  

   No entendimento de Marcia Mieko Morikawa, nacionalidade e cidadania fazem parte 

da construção de um Estado, sendo a cidadania um exercício de atribuição do Estado128. Dessa 

forma, entender a cidadania nesses termos é compreender a nacionalidade como pressuposto 

dela129. A cidadania pressupõe, portanto, a existência de nacionalidade, conferindo ao nacional 

a capacidade e possibilidade de participar plenamente da vida política, jurídica e 

institucionalizada do governo e seu Estado, intervindo nos negócios públicos e participando no 

exercício de sua soberania. 

 Consoante Dalmo de Abreu Dallari, a cidadania é uma condição atribuída ao indivíduo 

de um determinado Estado que o acompanha mesmo quando ele se encontra fora do seu 

território130. A condição de exercício dos direitos assegurados constitucionalmente ao 

indivíduo, não se limitando ao exercício do voto ou mera atividade eleitoral, mas sim uma 

                                                             
126 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 682. 

127 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 335. 

128 MORIKAWA, Márcia Mieko. Direitos do homem e cidadania: ser homem ou ser cidadão? – os dois tempos 

de uma anunciada “cidadania global”. In: GOMES, Fabio Luiz (org). Direito internacional: perspectivas 

contemporâneas. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 270. 

129 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 8.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 157. 

130 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 100. 
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participação ativa do indivíduo na vida social do Estado pelo qual é considerado seu nacional, 

se configura a cidadania. 

 

A cidadania, assim considerada, consiste na consciência de participação dos 

indivíduos na vida da sociedade e nos negócios que envolvem o âmbito de seu Estado, 

alcançados, em igualdade de direitos e dignidade, pela construção da convivência 

coletiva, com base num sentimento ético comum, capaz de torna-los partícipes no 

processo do poder e garantir-lhes o acesso ao espaço público. São atos que 

comprovam o exercício da cidadania o desempenho de funções públicas, de atividades 

comerciais ou empresariais, o exercício do voto, a participação na vida pública ou da 

sociedade civil etc.131 

 

 Portanto, o conceito de nacionalidade é mais amplo que o conceito de cidadania, na 

medida em que a cidadania pressupõe a nacionalidade. Contudo, tanto a nacionalidade como a 

cidadania, representam institutos com fundamento na afirmação da dignidade humana a ser 

assegurada internacionalmente e efetivada no âmbito interno pelos Estados. A expressão 

jurídica nacionalidade, em meio ao processo de globalização envolto aos diversos povos, não 

faz com que esta perca a característica de vínculo que liga o indivíduo a um determinado Estado, 

afirmando sua relação com os aspectos internacionais, uma vez que esse laço do indivíduo com 

sua pátria lhe possibilitará o gozo efetivo dos direitos básicos inerentes ao conceito extensivo 

de cidadania, que não lhe restringe a prática de qualquer direito assegurado na constituição, sem 

ater-se, somente, aos direitos políticos, o que demonstra estar a cidadania vinculada à ideia de 

participação do indivíduo no cenário nacional. 

 

2.4 SOBERANIA E A PROTEÇÃO DO SER HUMANO 

 

                                                             
131 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 682-683. 
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 O conceito de soberania desponta com o Estado Moderno132, servindo de base para esse, 

na medida em que a proteção das cidades e a centralização do poder eram necessárias133, tendo 

sido de extrema importância para que ele se definisse, exercendo grande influência prática nos 

últimos tempos, além de ser uma característica fundamental do Estado134. Contudo, importante 

se faz a verificação dos precedentes históricos que explicam o seu aparecimento135. No Estado 

da Antiguidade, desde a mais remota até o Império Romano, não se encontra qualquer noção 

do que se assemelhe à soberania. Na obra A Política de Aristóteles, a ideia trazida de 

superioridade da cidade é em razão da sua capacidade de suprir suas próprias necessidades, e 

não em razão de supremacia de poder136. Já durante a Idade Média, após o estabelecimento de 

inúmeras ordenações independentes, e quando as atividades de segurança e tributação137 

passam a dar origem a diversos conflitos, o monarca passa a se afirmar soberano de todo o 

                                                             
132 “A última forma estatal pré-moderna, o feudalismo, vem marcada por uma dispersão do poder político, bem 

como por uma disputa que se estabelece entre as diversas instâncias de poder presentes no medievo (reis, 

senhores feudais, igreja), podendo-se caracterizar tal período pelo antônimo de unidade, ou seja, pelo pluralismo 

de instâncias. (...) várias ordens em disputa pelo poder”. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Afinal: quem é o 

estado? Por uma teoria possível do∕para o estado constitucional. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 

MORAIS, Jose Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz (org.). Estudos constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2007. p. 153. 

133 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Cooperação jurídica internacional penal-tributária e 

transnacionalidade. São Paulo: Quartier-Latin, 2016. p. 47. 

134 “É da soberania que o Estado deduz, dente outros, o direito de se organizar e estabelecer o direito aplicável à 

“sua” população. (...) a teoria da soberania foi decisiva para o desenvolvimento da comunidade estatal porque lhe 

deu, por assim dizer, a consciência, permitindo-lhe se organizar de maneira autônoma e governar de maneira 

autônoma e governar os homens que nela vivem”. In: FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria geral do estado. 

Tradução: Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 217-218. 

135 Para Dinh, Daillier e Pellet: “o princípio da soberania do Estado é tão antigo como o próprio Estado. (...) o 

seu papel era o de consolidar a existência dos Estados (...) contra a dupla tutela do Papa e do Sacro Império 

romano-germânico. (...) Assim a soberania era geralmente definida como um poder supremo e ilimitado. (...) 

poder originário, ilimitado e incondicionado do Estado de determinar a sua própria competência”. In: DINH, 

Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. Tradução de Víctor 

Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 433. 

136 “Qual a razão de não se ter chegado, até então, ao conceito de soberania ou outro equivalente? A resposta a 

essa pergunta já foi respondida por Jellinek, quando este observou que o fato da Antiguidade não ter chegado a 

conhecer o conceito de soberania tem um fundamento histórico de importância, a saber, faltava ao mundo antigo 

o único dado capaz de trazer à consciência o conceito de soberania: a oposição entre o poder do Estado e outros 

poderes”. In: DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2000. p. 74-75. 

137 Já que as atribuições do Estado eram bem específicas, limitadas aos assuntos ligados à segurança e, no âmbito 

econômico as intervenções eram para assegurar a ordem estabelecida e arrecadar tributos, não havendo, até 

então, conflitos que justificassem a hierarquização dos poderes sociais. 
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reino, adquirindo o poder supremo da polícia e da justiça138, e o conceito de soberano vai se 

adjetivando de absoluto.   

 A primeira obra teórica a desenvolver o conceito de soberania foi Lex Six Livres de la 

République, de Jean Bodin, estabelecendo a soberania como poder absoluto e perpétuo de um 

Estado139. Sendo o poder absoluto uma vez que nenhuma lei humana pode limitar o poder 

soberano, e perpétuo já que não pode ser exercida por tempo determinado na sua duração, e se 

alguém receber poder absoluto por um tempo determinado, não será soberano, mas apenas 

depositário e guarda do poder. Bodin ainda faz ressalva de que caso o soberano resolva 

transferir poder e autoridade, ele só o fará reservando sempre mais para si, portanto, a soberania 

coloca o seu titular, permanentemente, acima do direito interno e livre para acolher ou não o 

direito internacional, só desaparecendo o poder soberano quando se extingui o próprio 

Estado140. 

 No entanto, com o desenvolvimento social, em 1762, na obra O Contrato Social, 

Rousseau afirma que o pacto social estabelece um poder absoluto, dirigido pela vontade geral 

a um corpo político, e com incidência sobre todos os membros de uma sociedade, fato 

extremamente importante quando do combate da monarquia absoluta pelas ideias da burguesia, 

tendo seu apogeu com a Revolução Francesa, momento em que desponta, então, as ideias de 

soberania nacional, concebendo-se nação como o próprio povo em uma ordem jurídica. No 

século XIX ganha corpo a noção de soberania como expressão de poder político, tendo em vista 

que era de interesse das grandes potencias da época, sua imunidade a qualquer limitação 

jurídica, com o intuito de preservar o interesse nas conquistas territoriais. Entretanto, na metade 

do século XIX surge a teoria da personalidade jurídica do Estado, na Alemanha, o qual 

identifica o Estado como o verdadeiro titular da soberania141. Contudo, o que não se modificou 

foi a concepção de poder como diretriz para toda e qualquer noção de soberania atribuída.  

                                                             
138 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 75-

76. 

139 A expressão utilizada por Jean Bodin é República o que equivale ao moderno significado de Estado.  

140 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 77. 

141 Ibid., p. 78. 
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A soberania, na visão de José Joaquim Gomes Canotilho142, representa um “poder 

supremo”, quando temos como parâmetro o direito interno, e um “poder independente”, quando 

o parâmetro utilizado é o direito internacional143. Portanto, a soberania no âmbito internacional 

é caracterizada pela independência, na medida em que sua forma de distribuição é igualitária 

para cada Estado, enquanto que para o direito interno a soberania terá o seu caráter absoluto144 

em evidência, e não relativizado como no âmbito do direito internacional. 

O intenso embate entre as nações no século XIX e na primeira metade do século XX, 

fez com que a soberania fosse repensada, até porque a soberania de cada Estado colide com as 

dos outros Estados, concorrentes e iguais145, o que indica a necessidade de sua limitação, que 

na verdade não deriva da vontade do Estado, mas das necessidades de coexistência dos sujeitos 

de direito internacional146. De modo que a soberania do Estado deixasse de lado o seu caráter 

absolutista, e passe a se subordinar as regras legais e a tutela dos direitos humanos147, até mesmo 

como forma de prevenir novos conflitos.  

 Para Luigi Ferrajoli, com as transformações da ordem jurídica mundial, o conceito de 

soberania externa entrou em crise, onde a sua forma absolutista não mais correspondia aos 

desafios da sociedade no âmbito internacional, e por isso suas noções precisavam ser 

repensadas. A evolução social, com os processos de “globalização, de internacionalização e 

                                                             
142 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2011. 

p. 90. 

143 Segundo Noberto Bobbio: “não há manual de direito público que, tendo de enfrentar o problema da soberania, 

não comece afirmando que a soberania tem dois aspectos, um interno e outro externo. A distinção entre 

soberania interna e soberania externa é, por assim dizer, o á-bê-cê da teoria do Estado”. BOBBIO, Norberto. 

Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 543. 

144 Pensada por Jean Bodin na sua obra Lex Six Livres de la République, a soberania como “o poder absoluto e 

perpétuo de uma República” BODIN, Jean apud BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 14. ed. São Paulo: 

Melheiros, 2007. p. 135. 

145 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. Tradução de 

Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 434. 

146 “Já no século XX, outro passo em direção ao fortalecimento da soberania externa foi dado através do conceito 

de autodeterminação dos povos, que viria posteriormente a fundamentar o processo de descolonização que se 

seguiu após a criação da ONU. O respeito à autodeterminação dos povos constituir-se-ia em reconhecer que 

nenhum povo deveria ser forçado a viver sob a soberania de quem ele não deseja viver (...) Contudo, foi somente 

com a assinatura da Carta das Nações Unidas que o princípio passou a ser amplamente recebido pela 

comunidade internacional (...) Foi esse princípio, o da autodeterminação, que (...) concedeu ao conceito de 

soberania maio valor”. GLANVILLE, Luke. The antecedents of ‘sovereign as responsibility’. European Journal 

of International Relations. Sussex, v. 17, n. 2, Mai 2010, p. 236. Disponível em: 

<http://ejt.sagepub.com/content/17/2/233.full.pdf+html>. Acesso em: 13 mar. 2017. 

147 FERRAJOLI, Luigi. A soberania do mundo moderno. Trad. de Carlos Coccioli e Márcio Lauria Filho. São 

Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 39-40. 
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integração entre os Estados”148, influenciou de forma clara e evidente a ideia de soberania. A 

ideia de unidade soberana do Estado, advinda da Paz de Westefália (1648), precisou ser revista, 

haja vista que não mais atendia aos anseios sociais, sendo, então, a relativização da soberania 

estatal pensada, no intuito justamente de favorecer essas relações entre os Estados. No mesmo 

sentido, Sylvio Loreto entende que as diversas mudanças acontecendo no mundo acabaram por 

abalar o conceito de soberania do Estado, representando a globalização “um desafio 

significativo para o exercício da soberania dos Estados no contexto internacional”149.  

 E justamente nesse panorama de mudanças que os embates entre a soberania dos Estados 

e os direitos humanos surgem. Os direitos humanos despontavam no cenário internacional, e o 

Estado passou a ser exigido para sua realização e efetividade. O conceito de soberania precisava 

ser repensado, pois tinha se tornado inconsistente, consoante a visão de Kelsen150.  

Importante a reflexão de Norberto Bobbio em sua obra A Era dos Direitos, também no 

sentido das mudanças, que:  

 

[...] do significado histórico [...] da inversão, característica da formação do Estado 

Moderno, ocorrida na relação entre Estado e cidadãos: passou-se da prioridade dos 

deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo 

diferente de encarar a relação política, não mais predominantemente do ângulo do 

soberano, e sim daquele do cidadão [...] a ampliação do âmbito dos direitos do homem 

na passagem do homem abstrato ao homem concreto, através de um processo de 

gradativa diferenciação ou especificação dos carecimentos e dos interesses, dos quais 

se solicita o reconhecimento e a proteção.151  

 

 A relação existente entre direitos humanos e soberania não é tão simples, tendo em vista 

que são institutos que apresentam uma ligação de complexidade e contradição. Consoante 

                                                             
148 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2011. 

p. 90. 

149 ADEODATO, João Maurício; BRANDÃO, Cláudio, CAVALCANTI, Francisco (Coord). Princípio da 

legalidade: da dogmática jurídica à teoria do Direito. São Paulo: Forense. 2009. p. 594. 

150 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à problemática científica do direito. Trad. de J. Cretella 

Jr. e Agnes Cretella. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

151 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 2-3. 
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ensinamentos de Richard Falk152 a soberania pode ter o condão de justificar a pratica de atos 

abusivos e que ferem os direitos dos indivíduos, ou por vezes proteger o Estado com 

pensamentos e ações de defesa do indivíduo da interferência de outro Estado. Esse fato pode 

favorecer ou não a defesa dos direitos humanos, a depender do contexto específico que seja 

analisado. 

 A soberania de um Estado pode por vezes ser restringida quando, por exemplo, o Estado 

assume um compromisso através de uma Convenção de proteção aos direitos humanos153. 

Portanto, na medida em que o sistema internacional adquire força, a vontade soberana dos 

Estados passa a ser relativizada, em prol da participação e aceitação do Estado pela comunidade 

mundial, não mais hígida e absoluta. Ideia pensada por Kant, para a formação de uma 

comunidade internacional154. 

 Para Marcelo Varella, a soberania de um Estado se verifica pela capacidade dele de 

exercer poder sobre uma determinada delimitação territorial de “forma independente”155. 

Portanto, esse exercício de poder, de domínio sobre o seu território, sem a interferência de 

outros Estados caracteriza-se como competência da soberania, contudo, o respeito aos direitos 

humanos não pode ser esquecido. A independência se refere à ideia de que um Estado não 

admite perante o seu povo uma submissão a nenhum outro, e dentro dos limites da jurisdição 

do Estado prevalecerá sua vontade.  

 Na concepção de Valerio Mazzuoli, para que seja garantida a existência e consequente 

efetividade dos direitos humanos é necessário que se passe a encarar a soberania sem amarras, 

de forma que uma relativização da mesma, no âmbito externo, seja alcançada, e com isso uma 

“projeção dos direitos humanos na agenda internacional”156. No entanto, esse processo 

                                                             
152 FALK, Richard. Soberania e Direitos Humanos: a busca da reconciliação. Disponível em: 

<www://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0500/ijdp/falk.htm>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

153 BEZERRA JÚNIOR, Albenes; ALEIXO, Lidianne Araújo. Globalização e soberania: uma análise acerca do 

caráter pluridimensional dos direitos humanos. In: DEL’OMO, Florisbal de Souza; GUIMARÃES, Antonio 

Marcio da Cunha; CARDIN, Valéria Silva Galdino (org. CONPEDI). Direito internacional dos direitos 

humanos I. Florianópolis: FUNJAB, 2013, p. 274-292.  

154 KANT, Immanuel. A paz perpétua. Porto Alegre: L&PM, 2011. 

155 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 263. 

156 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Soberania e a proteção internacional dos direitos humanos: dois 

fundamentos irreconciliáveis. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 39, n.156, out/dez2002, p.173. 

Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Artigo__Soberania_e_Di

reitos_Humanos__Valerio_Mazzuoli.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2016. 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Artigo__Soberania_e_Direitos_Humanos__Valerio_Mazzuoli.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Artigo__Soberania_e_Direitos_Humanos__Valerio_Mazzuoli.pdf
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evolutivo é paulatino e encontra resistências, principalmente, no que tange o surgimento de 

outras instâncias de decisão, possibilitando a influência internacional, daí o receio de não ter 

preservada as competências estatais. Por isso que se defende que essa relativização da 

soberania, no intuito de permitir o exercício e efetividade dos direitos da pessoa humana, com 

a criação de níveis decisórios “deve ser negociado, com pressupostos delimitados dialógica e 

consensualmente”157, afim de que seja possível e harmônica a cessão pelos Estados de parcela 

da sua soberania a fim de viabilizar a proteção aos direitos da pessoa humana. 

 

2.4.1 A nacionalidade como elemento nuclear da soberania estatal 

 

O processo de globalização fez surgir um contexto hodierno de integrações regionais, 

associadas a interesses políticos e econômicos, o que provocou uma alteração nos aspectos 

tradicionais referente às noções preliminares de soberania dos Estados tida como absoluta. No 

âmbito internacional, a soberania representa a independência do Estado em relação aos demais 

membros da comunidade internacional, com capacidade de criar suas próprias leis e, dessa 

forma, regular o seu próprio ordenamento jurídico, inclusive com a capacidade para assinar 

tratados158. 

A independência do Estado, sem que haja submissão em relação aos demais, e a sua 

autonomia, ou seja, a capacidade de organizar a sua ordem jurídica interna são elementos 

essenciais para o conceito moderno de soberania perante o mundo globalizado. No entanto, é 

cada vez mais comum a ideia que essa soberania moderna não é ilimitada, uma vez que deverá 

respeitar os direitos humanos, ou seja, os Estados têm independência para agirem na sua 

ordem interna, fazendo leis e demais atos normativos, como por exemplo, as regras que 

                                                             
157 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Cooperação jurídica internacional penal-tributária e 

transnacionalidade. São Paulo: Quartier-Latin, 2016. p. 57-58. 

158 Trecho de uma decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ): “A soberania nas Relações Internacionais 

entre os Estados significa independência. A independência em relação a uma parte do globo é o direito de 

exercer as funções estatais nessa região, excluindo todos os demais Estados. O desenvolvimento da 

organização nacional dos Estados durante os últimos séculos e, como corolário, o desenvolvimento do direito 

internacional estabeleceram o princípio da competência exclusiva do Estado, no tocante a seu próprio 

território, de forma a tornar a soberania o ponto inicial de solução das questões relacionadas às Relações 

Internacionais”. VARELLA, Marcelo D. Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

263. 
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definem os indivíduos que serão tidos como nacionais de um determinado Estado, desde que 

sejam respeitados os direitos de proteção à pessoa humana.  

Sendo a soberania o poder do Estado sobre todas as coisas e pessoas em seu território, 

é necessário que haja uma determinação de quem são essas pessoas. Esse poder de definir quem 

constitui e quem está excluído deste grupo de indivíduos, bem como as regras que incidem 

sobre eles, seria a supremacia pessoal do Estado. Parte-se da premissa de que para que exista 

Estado e esse possa exercer a sua soberania, se faz necessária a existência de indivíduos, para 

compor esse Estado. Para Raquel Franco, fica clara a importância da “dimensão pessoal do 

Estado”159, na medida em que essa dimensão pessoal forma a base de continuidade do Estado, 

o motivo de sua existência. 

Segundo Ian Bownlie, uma espécie de prova prima facie de que um governo é 

independente e soberano consistiria na sua competência para criar leis sobre nacionalidade160. 

A nacionalidade é manifestação da soberania e da identidade de um país; uma vez que é a 

jurisdição interna de cada Estado que define as regras de nacionalidade, em princípio. 

Entretanto, as normas de direito internacional podem e devem influenciar a colocação de uma 

matéria no âmbito da jurisdição exclusiva de um Estado. 

Então, pode-se asseverar que a nacionalidade nada mais é do que o estado de 

dependência em que se encontram os indivíduos perante o Estado a que pertencem. Trata-se de 

questão de soberania do Estado, em duplo aspecto. Primeiro, porque somente ele pode atribuir 

ao indivíduo, pelo simples fato do seu nascimento, a sua nacionalidade. Outro aspecto é o fato 

de só o Estado soberano poder conceder a condição de nacional aos estrangeiros, por meio de 

naturalização. 

A manifestação de um poder em face de determinados indivíduos se justifica pelo 

vinculo de nacionalidade estabelecido com estes, por meio da sua legislação, pois quando o 

Estado estabelece um indivíduo como seu nacional, atribui consequentemente uma relação com 

os mesmos de direitos e deveres. A ordem jurídica de um determinado Estado passa a garantir 

                                                             
159 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. Cidadão de lugar nenhum: o limbo jurídico e a apatridia de facto dos 

emigrados cubanos proibidos de retornar. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de 

Brasília. Brasília, 2014. p. 26. 

160 BROWNLIE, Ian. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1997. 

p. 86 
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aos indivíduos que são considerados seus nacionais, o acesso aos diversos direitos, daí o 

interesse dos indivíduos de estabelecerem esse vínculo com um Estado, para ter garantido e 

com expectativa de efetividade dos “diversos direitos políticos, civis, econômicos, sociais e 

culturais”161. 

Contudo, a competência em estabelecer sobre a nacionalidade de um indivíduo pelo 

Estado gera as suas consequências. Para Dominique Carreau e Jahyr-Philippe Bichara, essas 

consequências geradas com o reconhecimento pelo Estado de um sujeito como seu nacional são 

de extrema importância no âmbito internacional. E giram em torno de três grandes princípios, 

quais sejam, “a aplicação da ordem jurídica do Estado nacional, a responsabilidade 

internacional do Estado em razão de seus nacionais, o exercício possível pelo Estado nacional 

de sua proteção diplomática”. 162 

Portanto, não se pensa em vínculo de nacionalidade, sem falar em soberania do Estado, 

já que um instituto não sobrevive sem o outro, a inter-relação entre eles é indissociável, sendo 

a nacionalidade um elemento nuclear da soberania, haja vista que o vínculo de nacionalidade 

se faz necessário para que o exercício de proteção e garantia por parte do Estado aconteça. 

Valendo-se o indivíduo dessa estrutura para ter acesso a uma gama de direitos, e o Estado de 

uma lealdade do indivíduo com o cumprimento de suas obrigações. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. Cidadão de lugar nenhum: o limbo jurídico e a apatridia de facto dos 

emigrados cubanos proibidos de retornar. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de 

Brasília. Brasília, 2014. p. 27. 

162 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015. p. 419. 
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3 O FENÔMENO DA APATRIDIA  

 

Mesmo compreendendo a nacionalidade como direito fundamental, ou seja, direito de 

todo indivíduo, consoante disposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948163, existem situações em que esse direito não é respeitado, ou até mesmo garantido quando 

do nascimento ao indivíduo, ocasião em que o sujeito encontra-se em uma situação 

vulnerável164, sem que nenhum vínculo com um determinado Estado seja reconhecido. 

Situações em que o indivíduo não é considerado nacional segundo a legislação de nenhum 

Estado165, ou ainda, nos casos em que a nacionalidade até existe, mas não representa nenhuma 

efetividade, gerando o fenômeno denominado de apatridia. Um sujeito tido como apátrida é 

aquele que “não possui ou deixam de possuir nacionalidade”166, quando o elo entre o Estado e 

o indivíduo deixa de existir. Situação essa que traz inúmeros prejuízos para o indivíduo, haja 

vista que possuir uma nacionalidade é essencial para a completa participação na sociedade, 

sendo um pré-requisito para usufruir todos os aspectos dos direitos da pessoa humana. 

No que tange à origem do termo “apátrida”, Celso D. de Albuquerque Mello, dispõe: 

 

A denominação de apatridia para as pessoas sem nacionalidade foi criada por Charles 

Claro, advogado no Tribunal de Apelação de Paris, em 1918. Na Alemanha, eles eram 

denominados de “heimatlos”, sem pátria, ou de “staatenlose” (sem Estado). Na 

Inglaterra, de “statelessness”. Outras denominações foram propostas [...] Entretanto, 

                                                             
163 O artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispõe que: “todo homem tem direito a uma 

nacionalidade”. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi realizada em 10 de dezembro de 1948 em 

Paris, na França. Disponível em: < http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf> Acesso em: 19 set. 2016. 

164 “As pessoas apátridas enfrentam numerosas dificuldades em seu quotidiano: não possuem acesso aos serviços 

de saúde e educação, direitos de propriedade e direito de deslocar-se livremente. Eles também são suscetíveis a 

tratamento arbitrário e a crimes como o tráfico de pessoas. Sua marginalização pode criar tensões na sociedade e 

levar à instabilidade a nível internacional, provocando, em casos extremos, conflitos e deslocamentos”. 

ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível em: 

<http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf>. Acesso 14 nov 2016. 

165 BRASIL. Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. 

Artigo 1. “Para os efeitos da presente Convenção, o termo "apátrida" designará toda pessoa que não seja 

considerada seu nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação”. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4246.htm>. Acesso em: 20 out 2016. 

166 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015, p. 475. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4246.htm
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a de apátrida e de apatridia foram consagradas nas convenções internacionais e por 

grande parte da doutrina (François, Vichniae, etc.).167 

 

Para Marina Andrade Cartaxo, os apátridas são aquelas pessoas que “dadas as 

circunstâncias em que nascem, não dispõem de nenhum laço que as prenda ou que as vincule a 

determinado Estado”168. Contudo, não será caraterizado apátrida apenas o indivíduo que nasce 

sem vínculo com um determinado Estado, mas também aquele sujeito que em razão das 

circunstâncias em que vive, o seu vínculo com o Estado passa a não apresentar nenhuma 

efetividade para ele. Apesar do conjunto de normas internacionais em matéria de aquisição, 

perda, ou denegação da cidadania, há milhões de indivíduos no mundo que não têm 

nacionalidade169. 

No que tange os aspectos históricos do surgimento do fenômeno em comento, Celso D. 

de Albuquerque Mello, dispõe que “em Roma já existia a figura do apátrida”170, no entanto, o 

fenômeno desapareceu na época do período medieval e Idade Moderna, fato esse explicado pelo 

próprio momento histórico em que o instituto da nacionalidade não se dissociava do território.  

Já no século XIX, o fenômeno da apatridia volta a surgir, em razão da diversidade de 

regras acerca da nacionalidade por parte dos Estados, o que por muitas vezes provocava um 

conflito negativo de legislações entre os diferentes Estados. Pois os critérios de atribuição de 

nacionalidade sendo distintos, como nos casos em que um estrangeiro venha a ter filho em um 

Estado em que a regra do seu Estado não se aplica, acaba que o seu filho fica sem nacionalidade, 

seja do seu Estado de origem, seja do Estado em que nasceu. 

Mas foi no século XX que o fenômeno da apatridia atingiu o seu apogeu171, período em 

que os conflitos militares se intensificaram, gerando um grande deslocamento de pessoas, que 

                                                             
167 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 1000. 

168 CARTAXO, Marina Andrade. A nacionalidade revisitada: o direito fundamental à nacionalidade e temas 

correlatos. 2010. 146p. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza. 

Fortaleza, 2010, p. 113. 

169 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: <http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf>. Acesso 14 nov 2016. 

170 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 999. 

171 “Se bem que o fenômeno seja antigo, ele tomou uma amplitude excepcional no decurso do século XX: as 

repressões são feitas de forma mais massiva, a melhoria dos transportes permitiu, em certos casos pelo menos, às 
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acabavam se deparando com legislações distintas da legislação do seu país de origem, não 

facilitando a naturalização. Além dos casos em que os conflitos e diferenças ideológicas eram 

tantos, que culminavam com processos de “desnacionalização”172 por parte de alguns países, 

fatos esses que tinham como consequência a apatridia. 

 Dessa forma, o fenômeno da apatridia passou a gerar interesse a comunidade 

internacional, sendo reconhecido pela primeira vez como problema mundial na primeira metade 

do século XX. A preocupação com a apatridia surgiu em conjunto com o crescimento do 

número de refugiados, especialmente após o fim da Primeira Guerra Mundial173. Apesar de 

serem fenômenos juridicamente distintos, com a Primeira Guerra Mundial houve a modificação 

e extinção de alguns Estados, principalmente no âmbito europeu, redesenhando o mapa mundial 

e modificando as nacionalidades de alguns grupos existentes ou até mesmo extinguindo a 

existência de algumas nacionalidades. Nesse contexto também entrou em evidência o fenômeno 

da apatridia, seja porque nenhum dos novos Estados surgidos reconheciam alguns indivíduos 

como seus nacionais, seja porque não aceitavam a condição de nacional daquele lugar, ou de 

qualquer outro existente. A comunidade internacional passou a se preocupar com as formas de 

identificar os sujeitos que estão sofrendo com esse fenômeno, como também o interesse em 

reduzir o número de sujeitos ao mesmo, bem como de garantir o mínimo de direitos aos 

indivíduos envolvidos no fenômeno de apatridia. 

 A apatridia ocorre por uma variedade de razões, dentre as quais estão: as políticas 

discriminatórias174, vazios legislativos em matéria de nacionalidade, as disputas entre Estados 

sobre a identidade jurídica dos indivíduos, a sucessão175 ou extinção176 de Estados, a privação 

                                                             
vítimas escapar menos dificilmente, o aperfeiçoamento das comunicações facilitou a tomada de consciência 

internacional”. DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. 

Tradução de Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 691. 

172 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015. p. 475. 

173 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. Tradução de 

Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 691. 

174 Como por exemplo, nos casos em que a aplicação de critérios de nacionalidade é baseado na etnia, como 

ocorreu na Europa, na primeira metade do século XX, ou, ainda, quando da proibição de que mulheres casadas 

com homens estrangeiros passem sua nacionalidade aos filhos, como ocorre em alguns países africanos. 

175 A sucessão de Estados é tema de alta relevância para a questão da apatridia, uma vez que é responsável por 

típicos casos atuais de massas de apátridas, como na Iugoslávia, ou na Índia. 

176 “Sinking island states present one of the most dramatic scenarios of the impact of climate change.The entire 

populations of low-lying States such as the Maldives, Tuvalu, Kiribati and the Marshall Islands may in future be 

obliged to leave their own country as a result of climate change. Moreover,the existence of their State as such 

may be threatened. Entire populations of affected states could thus become stateless”. UNHCR. Climate Change 
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de grupos ou indivíduos da sua nacionalidade, conflito de legislações que aplicam critérios 

distintos de atribuição da nacionalidade, a própria renúncia da nacionalidade sem que tenha 

adquirido outra, a prática de certos crimes177. Percebe-se que geralmente a apatridia encontra-

se associada a períodos de mudanças profundas nas relações internacionais. 

 Segundo documento elaborado na reunião de especialistas organizada pelo escritório do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados178 (ACNUR), realizada na Itália, em 

maio de 2010, o fenômeno da apatridia pode alcançar indivíduos sem nenhuma nacionalidade, 

denominado apátrida de jure; ou ainda, indivíduos que possuem uma nacionalidade179, mas por 

estarem fora do seu país de origem180, não podem ou não querem, por alguma razão, requisitar 

proteção ao país de sua nacionalidade, a denominação dada ao indivíduo nessa situação é de 

apátrida de facto181. 

                                                             
and Statelessness: A Overview, [SI]: 2009. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2d189d3.html> Acesso em: 13 mar 2017. 

177 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: <http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf>. Acesso 14 nov 2016. 

178 “O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) foi criado pela Assembleia Geral da 

ONU em 14 de dezembro de 1950 para proteger e assistir às vítimas de perseguição, da violência e da 

intolerância. Desde então, já ajudou mais de 50 milhões de pessoas, ganhou duas vezes o Prêmio Nobel da Paz 

(1954 e 1981). Hoje, é uma das principais agências humanitárias do mundo. Como organização humanitária, 

apolítica e social, o ACNUR tem dois objetivos básicos: proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e 

buscar soluções duradouras para que possam reconstruir suas vidas em um ambiente normal” (ACNUR, 2014).   

179 “A apatridia de facto tem sido, tradicionalmente ligada à noção de nacionalidade efetiva. (...) a nacionalidade 

de uma pessoa pode não ser efetiva dentro ou fora do país de sua nacionalidade. Por conseguinte, uma pessoa 

poderia ser apátrida de fato mesmo no país de sua nacionalidade. No entanto, houve um amplo apoio dos outros 

participantes para a abordagem definida no documento de discussão preparado para a reunião que define um 

apátrida de facto, com base em uma das principais funções da nacionalidade no direito internacional, a 

disposição de proteção por um Estado aos seus nacionais no exterior”. In: ACNUR. O conceito de pessoa 

apátrida segundo o direito internacional. Reunião de especialistas organizada pelo escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, realizada na Itália, em 27-28 de maio de 2010. Disponível 

em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/O_Conceito_de_Pessoa_Apatrida_segundo_o_

Direito_Internacional.pdf?view=1>. Acesso em 20 nov 2016. 

180 “Os apátridas de facto são pessoas fora de seu país de nacionalidade que devido a motivos válidos não podem 

ou não estão dispostas a pedir proteção a este país. A proteção, neste sentido, se refere ao direito de proteção 

diplomática exercida pelo Estado de nacionalidade a fim de corrigir um ato internacionalmente ilícito contra um 

dos seus nacionais, bem como a proteção diplomática e consular e assistência geral, inclusive com relação ao 

retorno para o Estado de nacionalidade”. In: ACNUR. O conceito de pessoa apátrida segundo o direito 

internacional. Reunião de especialistas organizada pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, realizada na Itália, em 27-28 de maio de 2010. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/O_Conceito_de_Pessoa_Apatrida_segundo_o_

Direito_Internacional.pdf?view=1>. Acesso em 20 nov 2016. 

181 ACNUR. O conceito de pessoa apátrida segundo o direito internacional. Reunião de especialistas organizada 

pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, realizada na Itália, em 27-28 de maio 

de 2010. Disponível em: 
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 Portanto, o fenômeno da apatridia mesmo permitindo uma classificação, ou seja, sendo 

o indivíduo apátrida de jure ou de facto, não exime o Estado que assume o compromisso com 

a sua redução, de estabelecer mecanismos para a solução do problema. O tratamento e a 

preocupação com esses sujeitos não podem deixar de existir, mesmo que o fato que o enquadrou 

no referido fenômeno, decorrente da perda da nacionalidade, seja de fato ou de direito, de modo 

que o sujeito nunca tenha possuído uma nacionalidade ou a mesma exista182, mas não produza 

mais nenhuma efetivada na vida do indivíduo. 

 

3.1 ANÁLISE DOS EFEITOS DA PERDA DA NACIONALIDADE 

 

 O fenômeno da apatridia de jure, imediatamente acima descrito, é resultado da perda da 

nacionalidade183 pelo indivíduo. Como cada país tem soberania para definir suas leis atinentes 

à nacionalidade, as causas que acarretam na sua perda variam bastante entre os Estados. Dentre 

algumas razões que ocasionam a perda da nacionalidade, estão: a renúncia de nacionalidade; a 

residência permanente no exterior; a aquisição de uma nacionalidade estrangeira; a deslealdade, 

traição, violação dos deveres do nacional ou razões similares; a prática de delitos criminais; a 

prestação de informações falsas ou fraude no procedimento de aquisição de nacionalidade; a 

retenção de nacionalidade estrangeira de pessoas que estejam adquirindo a nacionalidade de um 

determinado país por naturalização; a perda da nacionalidade pelos pais; a perda da 

                                                             
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/O_Conceito_de_Pessoa_Apatrida_segundo_o_

Direito_Internacional.pdf?view=1>. Acesso em 20 nov 2016. 

182 “A medida em que os apátridas de facto, que não sejam contemplados em seu mandato sobre os refugiados, se 

qualificam para a proteção e a assistência do escritório, está determinada em grande parte pelo mandato do 

ACNUR para a prevenção da apatridia. Foi enfatizado que as situações não resolvidas de apatridia de facto, 

especialmente as que duram mais de duas gerações, poderão ser considerada como apatridia de jure”. In: 

ACNUR. O conceito de pessoa apátrida segundo o direito internacional. Reunião de especialistas organizada 

pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, realizada na Itália, em 27-28 de maio 

de 2010. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/O_Conceito_de_Pessoa_Apatrida_segundo_o_

Direito_Internacional.pdf?view=1>. Acesso em 20 nov 2016. 

183 Segundo Ricardo Gama, a perda da nacionalidade pode ser classificada em: “(...) A voluntária é marcada pelo 

ato da pessoa em não mais querer manter a nacionalidade, enquanto a involuntária conta sempre com o decreto 

estatal determinando a perda. Motivadamente, como é mais comum ocorrer, o Estado extingue a sua ligação com 

a pessoa. Mas, é possível que a pessoa decida por não mais manter determinada nacionalidade, ensejando a 

ruptura do vínculo". GAMA, Ricardo Rodrigues. Introdução ao direito internacional. São Paulo: BH Editora, 

2006. p. 147-148. 
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nacionalidade pelo cônjuge ou companheiro estável; a anulação de maternidade/paternidade ou 

de adoção; o estabelecimento de nacionalidade estrangeira de pessoa que tenha adquirido a 

nacionalidade de um determinado país na condição de criança abandonada ou presumidamente 

apátrida184, esses são alguns fatores que causam a perda da nacionalidade elencados pelo 

European Citizenship Laboratory, entretanto, diante da diversidade de legislação doméstica, as 

razões mencionadas não se farão presentes em todos os Estado.  

Diante dessa diversidade, cada autor também traz de forma variada as razões que podem 

ocasionar a perda da nacionalidade, para Celso D. de Albuquqerque Mello as hipóteses que 

traduzem a perda da nacionalidade são as seguintes: “ao adquirir outra por benefício da lei; 

naturalização; por cessão ou anexações territoriais185; pela renúncia; e por punição”186. Já 

Carmem Tibúrcio cita as seguintes situações: renúncia voluntária da nacionalidade; conflito de 

leis; mudanças territoriais187 e inadequação dos tratados sobre povoamento; e quando um 

Estado, em conformidade com suas próprias leis, priva o indivíduo de sua nacionalidade188.  

 Para Marilyn Achiron, o fenômeno da apatridia pode ser resultado “de disputas entre 

Estados [...], da sucessão de Estados, da marginalização prolongada de grupos específicos 

dentro da sociedade, ou ao privar grupos ou indivíduos da sua nacionalidade”189. Percebe-se 

que não existe, portanto, uma uniformidade quanto as situações que ocasionam a perda da 

                                                             
184 GROOT, Gerard-René de; VINK, Maarten P. Loss of citizenship: trends and regulations in Europe. Eudo 

Citizenship, july 2010. Disponível em: <http://eudo-citizenship.eu/docs/loss_paper_updated_14102010.pdf>. 

Acesso em: 20 mar. 2017. (tradução nossa) 

185 “a apatridia e o problema dos refugiados está atrelado ao cenário atual das grandes mudanças climáticas, 

sofridas pela Terra nos últimos anos, o que tem alterado o ritmo de vida nos Países Baixos, Guiana, Bangladesh, 

e em muitas ilhas do Oceano Pacífico e Índico, como exemplos: as Ilhas Maldivas, Tuvalu, Kiribati e Marshall. 

Assim, o iminente aumento do nível das águas resultará no desaparecimento do Estado em si, de maneira que 

sem Estado constituído, milhares de apátridas surgirão (...)”. UNHCR. Climate Change and Statelessness. 

Disponível em: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2d189d3.html>. Acesso em: 08 mai. 2016. 

186 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 1002. 

187 “O provável número de cidadãos apátridas advindos dessas regiões, por si só, indica a dimensão do problema 

a se enfrentar, em virtude das fortes mudanças climáticas, o que causará consequências estrondosas e latentes à 

população que continuará existindo, mesmo com o desaparecimento de todo o Estado. Estima-se que 

aproximadamente 600 milhões de pessoas serão afetadas pelo aumento do nível das águas antes do fim do século 

XXI. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Rising Sea Levels to Have Major 

Impacts around the World. Disponível em: <http://climatecongress.ku.dk/newsroom/rising_sealevels/>. Acesso 

em: 03 jan. 2017. 

188 TIBURCIO, Carmen. A nacionalidade à luz do direito internacional e brasileiro. Cosmopolitan Law Journal, 

v. 2, n. 1, jun. 2014, p. 131-167. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12957/cosmopolitan.2014.13733>. Acesso 

em: 22 set 2016, p. 155. 

189 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. n. 11. UNHCR, 2005. 

Disponível em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 6. 

http://dx.doi.org/10.12957/cosmopolitan.2014.13733
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nacionalidade pelo indivíduo. Contudo, o fenômeno de apatridia tem sido evidenciado em sua 

maioria, nas ocasiões em que existem mudanças nas relações internacionais.   

Mesmo diante do disposto na Declaração Universal dos Diretios Humanos sobre o 

direito de todos os indivíduos de ter um vínculo com um determinado Estado, o fenômeno da 

apatridia encontra-se presente em todas as regiões do mundo190. Mesmo que na constituição de 

alguns países191, não haja previsão de hipóteses que gerem a perda da nacionaldiade pelo 

indivíduo192. 

Diante das diversas possibilidade e situações que culminariam com a perda da 

nacionalidade pelo indivíduo, como também em razão da não uniformização das previsões 

pelos Estados, em suas legislações, sobre as possíveis causas de perda da nacionalidade. A 

análise da legislação brasiliera quanto ao tema se faz prudente. 

 

3.1.1 A perda da nacionalidade brasileira 

  

 Como já visto, não existe uniformidade nas legislações dos Estados no que tange à perda 

da nacionalidade dos seus respectivos cidadãos. No caso do Brasil, tanto o brasileiro nato como 

o brasileiro naturalizado podem perder a nacionalidade. A Constituição Federal de 1988 dispõe 

em seu texto que tanto o cancelamento da naturalização, como também uma naturalização 

voluntária, são situações que ocasionam a declaração de perda da nacionalidade brasileira (art. 

                                                             
190 Consoante disposição do manual para parlamentares nº 11 de 2005, “uma pesquisa sobre apatridia realizada 

pelo ACNUR em 2003, confirma que nenhuma região do mundo está isenta dos problemas que geram a 

apatridia”.  

191 A Constituição da Colômbia, dispõe no seu artigo 96 que: “(...) Ningún colombiano por nacimiento podrá ser 

privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra 

nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o 

adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley”. 

Disponível em: 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-

%202015.pdf>. Acesso em: 10 fev 2017. E a Constituição do Uruguai, dispõe em seu artigo 81, que “La 

nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio 

de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”. Disponível em: 

<http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/ury/index.html>. Acesso em: 10 fev 2017. 

192 SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 218. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/ury/index.html


60 
 

12, §4º, CF)193, importante, ainda, ressaltar que as hipóteses trazidas no texto constitucional são 

numerus clausus194, ou seja, apenas nas situações previstas de forma taxativa na Constituição 

brasileira. 

 Segundo Valerio Mazzuoli, as origens históricas da perda da nacionalidade estão no 

denominado princípio da aligeância, que indicava que os laços que ligavam um sujeito ao 

Estado de sua nacionalidade eram de “sujeição perpétua, devendo fidelidade e obediência ao 

suserano imediato e lealdade perpétua ao suserano superior, que concentrava o poder 

militar”195. Essa obrigação impedia o sujeito de adquirir outra nacionalidade sem que houvesse 

a autorização do soberano ou chefe de Estado, ou ainda, de outra autoridade devidamente 

indicada por ele. No entanto, no texto da Constituição Federal de 1988, a incidência do princípio 

da aligeância perpétua foi afastado, não existindo a hipótese do indivíduo interessado em 

adquirir outra nacionalidade depender de autorização do Presidente ou qualquer outra 

autoridade, sendo os seus entendidos sempre como pessoais.    

 A declaração de perda da nacionalidade tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir do 

momento que for declarada para diante, sem consequências pretéritas e, nos casos elencados 

pelo texto constitucional de natureza sancionatória. A primeira hipótese em razão da qual será 

declarada a perda da nacionalidade, trata-se do cancelamento da naturalização, tendo em vista 

ter o naturalizado brasileiro desenvolvido atividade prejudicial ao interesse do próprio Brasil. 

A referida hipótese também recebe a denominação de perda-punição196, ou ainda perda-

sanção197, isso para os casos de nacionalidade adquirida ou secundária.  

                                                             
193 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 03 mai. 2016. 

194 Posição do STF: “A perda da nacionalidade brasileira somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente 

definidas na Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja mediante simples 

regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse tema, quer para 

ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos autorizadores da privação – sempre 

excepcional – da condição político-jurídica de nacional do Brasil” (STF, HC 83.113-QO, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ de 29-8-2003). In: BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 858. 

195 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 711. 

196 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 858. 

197 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 711. 
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 O cancelamento da naturalização é, portanto, uma hipótese de perda da nacionalidade 

direcionada ao brasileiro naturalizado. E possui os objetivos definidos de afastar direitos do até 

então brasileiro naturalizado, em razão do exercício de atividade desfavorável ao interesse da 

nação brasileira, bem como também de possibilitar a aplicação de penalidade no âmbito político 

ou criminal a ele. Contudo, para que os objetivos sejam atingidos se faz necessária a 

comprovação da atividade prejudicial ao interesse da nação brasileira, e consequentemente, que 

a perda da nacionalidade seja declarada em decisão judicial e que essa tenha transitado em 

julgado. A competência para processar e julgar a perda da nacionalidade em razão do 

cancelamento da naturalização é da jurisdição federal. E a decisão do referido caso terá os seus 

efeitos para o futuro, ou seja, ex nunc. 

 Vale ressaltar que a expressão atividade nociva ao interesse nacional, causa alguma 

censura, tendo em vista ser uma expressão “aberta e de conteúdo variável”198, permitindo por 

vezes interpretações equivocadas, e consequentemente evidenciadas algumas arbitrariedades, 

em face da declaração de perda da nacionalidade. O cancelamento da nacionalidade, portanto, 

não pode ser utilizado como arma por um governo, no intuito de punir um determinado 

indivíduo que porventura tenha alguma conduta que simplesmente lhe desagrade.  

No que se refere, ainda, a perda da nacionalidade de brasileiro naturalizado, foi objeto 

de discussão no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de perda da nacionalidade por fraude 

à lei199, já que essa hipótese não tem previsão expressa no texto constitucional. Tal caso seria 

quando o indivíduo requerente da naturalização brasileira, apresenta declaração falsa com a 

intensão de fraudar à lei e obter a naturalização, haja vista que para a obtenção da naturalização 

faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos, que se encontram dispostos 

no Estatuto do Estrangeiro. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal200 foi no sentido 

                                                             
198 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 712. 

199 Para Uadi Lammêgo Bulos, outra possibilidade de se perder a nacionalidade brasileira diz respeito à situação 

em que o indivíduo adquiriu a nacionalidade utilizando de meios ilícitos, ou seja, por fraude à lei, mesmo que 

não prevista dentre as hipóteses da Constituição Federal de 1988, “a constituição de 1988 não consagrou essa 

hipótese porque preferiu deixá-la sob os auspícios das leis civis ordinárias, [...] sob pena de toda e qualquer 

fraude merecer desagravo constitucional”. A referida situação, na verdade, de aquisição da nacionalidade 

brasileiro por meio da prática de ato contrário a lei, caracterizando, desta forma, o vício de consentimento 

quando da prática do ato jurídico, é assunto a ser disciplino no âmbito da legislação civil, por isso a situação, 

justificadamente, não mereceu referência no texto constitucional.  BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito 

constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 860. 

200 “EMENTA: NATURALIZAÇÃO – REVISÃO DE ATO – COMPETÊNCIA. Conforme revela o inciso I do 

§ 4º do artigo 12 da Constituição Federal, o Ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de 

naturalização”. (RMS 27840, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
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de que apenas o Poder Judiciário há de declarar a perda da nacionalidade brasileira, caso a 

mesma já tenha sido concedida pelo Ministério da Justiça201. 

 A segunda hipótese, prevista no texto constitucional, acerca da perda da nacionalidade, 

diz respeito a naturalização voluntária, ou seja, a aquisição de outra nacionalidade, também 

denominada de perda-mudança202. Trata-se de hipótese onde o elemento vontade do então 

brasileiro nato, ser considerado nacional por Estado estrangeiro, vai ter primordial relevância 

para a perda da nacionalidade brasileira, não importando para tanto os motivos pelos quais se 

adquiriu outra nacionalidade. Portanto, para que um brasileiro nato perca a nacionalidade 

brasileira, faz-se necessário um ato expresso e inequívoco de sua vontade, demonstrando o seu 

interesse em pertencer a outro Estado estrangeiro, como naturalizado.  

Contudo, a naturalização voluntária recebeu duas exceções incluídas pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3 de 1994, que previu que a perda da nacionalidade brasileira em 

razão da aquisição pelo indivíduo da nacionalidade de outro Estado, não acontecerá quando 

houver o reconhecimento por legislação de outro Estado da nacionalidade originária203, caso 

em que não existe requerimento por parte do indivíduo, e nos casos em que houver uma 

exigência para que o brasileiro residente em outro Estado adquira a nacionalidade dele. A 

primeira exceção diz respeito, na verdade, a uma dupla nacionalidade, haja vista que se a lei 

estrangeira reconhece a nacionalidade originária do indivíduo, esse não adquiriu uma outra 

nacionalidade, mas tão somente se tornou possuidor de nacionalidade de dois Estados.  

                                                             
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2013, Acórdão eletrônico DJe-167 Divulg. 26-08-2013 

Public. 27-08-2013) 

201 Em comento ao caso que tramitou no STF: “eis que o texto constitucional de 1988 pretendeu estabelecer 

verdadeira reserva de jurisdição para os casos de cancelamento de naturalização (...) a possibilidade que tem um 

cidadão de se tornar apátrida é extremamente danosa, tanto à sua pessoa como à própria ordem internacional, que 

não envida esforços para sempre reduzir os casos de apatridia existentes. Daí a necessidade de um exame 

judiciário da questão, sem o qual as garantias da pessoa podem ver-se gravemente prejudicadas”. MAZZUOLI, 

Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 

777. 

202 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 859; 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 711. 

203 “É o caso de filhos de italianos, nascidos no Brasil, cujos pais não se encontravam a serviço da Itália. Eles 

serão brasileiros natos (critério ius solis), mas podem adquirir, também, a nacionalidade italiana (critério ius 

sanguinis). Desse modo, passam a ter dupla nacionalidade, gozando o status de polipátridas”. In: BULOS, Uadi 

Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 859. 
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Já a segunda exceção para os casos de perda da nacionalidade brasileira em razão da 

aquisição de outra nacionalidade, prevista no artigo 12, parágrafo quarto da Constituição 

brasileira de 1988, que alcança, indistintamente, brasileiros natos e naturalizados, tal hipótese 

é no sentido de evitar que brasileiros que estejam no estrangeiro venham a perder a 

nacionalidade brasileira, em razão de uma imposição da legislativa estrangeira, para a sua 

permanência no seu território ou para exercício de direitos civis, sem que para isso haja uma 

vontade do brasileiro. Então, para que a naturalização voluntária tenha como consequência a 

perda da nacionalidade brasileira são necessárias algumas condições, como a manifestação da 

vontade do indivíduo de forma livre, como a própria nomenclatura da hipótese sugerida, bem 

como a aquisição da nacionalidade de outro Estado de forma concreta. 

O Supremo Tribunal Federal em outubro de 2016, ao julgar uma ação de Mandado de 

Segurança204, decidiu pela perda da nacionalidade de brasileira nata em razão de ter se 

naturalizado norte-americana, tendo vista que o fato, no entendimento da suprema corte, se deu 

por livre e espontânea vontade da demandada, o que no caso importa na renúncia à 

nacionalidade brasileira, de acordo com a previsão do inciso segundo do parágrafo quarto do 

artigo 12 da Constituição Federal, tendo em vista que o caso não se enquadrava em nenhuma 

das exceções constitucionais. Até porque, não é demais salientar que a perda da nacionalidade, 

medida extremamente grave e excepcional, por ostentar a nacionalidade natureza jurídica de 

direito fundamental, somente poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas na 

Constituição Federal. 

A perda da nacionalidade de brasileiro nato em razão da aquisição de outra 

nacionalidade, por sua livre vontade, não importando os motivos, será decorrente de um 

                                                             
204 Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BRASILEIRA NATURALIZADA 

AMERICANA. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO NO EXTERIOR. FUGA PARA O BRASIL. PERDA DE 

NACIONALIDADE ORIGINÁRIA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. HIPÓTESE 

CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE 

PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para o julgamento de 

mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça em matéria extradicional. (HC 83.113/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello). 2. A Constituição Federal, ao cuidar da perda da nacionalidade brasileira, estabelece 

duas hipóteses: (i) o cancelamento judicial da naturalização (art. 12, § 4º, I); e (ii) a aquisição de outra 

nacionalidade. Nesta última hipótese, a nacionalidade brasileira só não será perdida em duas situações que 

constituem exceção à regra: (i) reconhecimento de outra nacionalidade originária (art. 12, § 4º, II, a); e (ii) ter 

sido a outra nacionalidade imposta pelo Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou 

para o exercício de direitos civis (art. 12, § 4º, II, b). 3. No caso sob exame, a situação da impetrante não se 

subsume a qualquer das exceções constitucionalmente previstas para a aquisição de outra nacionalidade, sem 

perda da nacionalidade brasileira. 4. Denegação da ordem com a revogação da liminar concedida. (MS 33864, 

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/04/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016). 



64 
 

procedimento administrativo declaratório, sem a necessidade de judicialização, oficializada por 

decreto presidencial, consoante regras previstas na Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949205. O 

decreto presidencial produzirá efeitos ex nunc, extinguindo a partir de então o vínculo do 

indivíduo com o Brasil.  

  

3.2 NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AOS APÁTRIDAS: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS 

 

 O período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi marcado pelas diversas 

atrocidades e desrespeito ao ser humano, período esse em que 60 milhões de pessoas foram 

mortas, e mais de 40 milhões encontravam-se na situação de deslocadas dos seus países de 

origem, algumas de modo forçado, e outras de modo voluntário, na tentativa muitas vezes de 

fugir da guerra, procurando formas de sobrevivência206.  Foi nesse momento de verdadeiro 

terror que teve início um repensar da comunidade global, para a proteção ao ser humano, e sua 

valoração. 

Para Fábio Konder Comparato, “as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a 

sobrevivência da humanidade exigia a colaboração de todos os povos, na reorganização das 

relações internacionais com base no respeito incondicional à dignidade humana”207. 

Importante se faz lembrar desse momento histórico, pois foi justamente nesse contexto 

pós-guerra, no qual as marcas do terror estavam fortemente impressas na mente do povo, que 

tivemos a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). A Organização das Nações 

                                                             
205 BRASIL. Lei 818, de 18 de setembro de 1949. Regula a aquisição, perda e a reaquisição da nacionalidade e a 

perda dos direitos políticos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0818.htm>. Acesso em 

04 de fev de 2017.  

206 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 213. 

207 Ibid., p. 214. 
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Unidas nasceu em razão da conferência de São Francisco, com a assinatura da Carta das Nações, 

também denominada de Carta de São Francisco208, na data de 26 de junho de 1945. 

Um dos propósitos que foram estabelecidos para a Organização das Nações Unidas, 

justamente como forma de que o ocorrido no período de Segunda Guerra Mundial não mais se 

repetisse, está no âmbito de promoção dos direitos humanos. Como dispõe Flávia Piovesan, o 

surgimento da Organização das Nações Unidas, nos moldes estabelecidos na Carta de São 

Francisco, indica o “surgimento de uma nova ordem internacional”209, com novas preocupações 

para a comunidade internacional, em que assuntos como cooperação entre os Estados, 

manutenção da paz e segurança internacional, e direito humanos teriam posição de destaque. 

A Segunda Guerra Mundial foi responsável por originar uma grande quantidade de 

indivíduos em situação de refúgio, por estarem esses sujeitos fugindo dos conflitos no seu país 

de origem, muitos deles, principalmente os deslocados forçados, culminando com a situação de 

apatridia. Caso esse que aconteceu com “a política de supressão da nacionalidade alemã a 

grupos minoritários, sobretudo a pessoas consideradas de origem judaica”210, decorrente das 

imposições do Estado nazista. 

Esses abusos praticados pelo Estado nazista foram motivo de análise por Hannah 

Arendt, que chega a demonstrar o quanto é importante para o indivíduo ser considerado 

nacional por um determinado Estado, posto que todas as proteções aos seus direitos decorrem 

justamente do fato de ser nacional do Estado. Concluiu que o direito a nacionalidade é o direito 

primordial para que os direitos humanos sejam promovidos na vida do indivíduo211. 

Ainda levando em consideração o contexto do pós-guerra, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 “representa um importante salto para a humanidade no que se refere 

à proteção internacional aos direitos humanos”212. Na medida em que a Declaração Universal 

                                                             
208 Aprovada no Brasil pelo Decreto Lei nº 7.935, de 04 de julho de 1945, e promulgada pelo Decreto nº 19.841, 

de 22 de outubro de 1945. 

209 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 192. 

210 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 213. 

211 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 335. 

212 MARCO, Carla Fernanda de. O direito fundamental à nacionalidade: a apatridia e a competência atributiva 

da ONU. São Paulo: Paco Editorial, 2015, p. 191. 



66 
 

dos Direitos Humanos dispõe sobre o direito de todos os sujeitos a ter uma nacionalidade, ela 

representa um importante passo para a proteção dos demais direitos, haja vista que, como já 

mencionado anteriormente, o vínculo do sujeito com o Estado se faz necessário para o exercício 

efetivo dos demais direitos. 

O fato do grande número de indivíduos na situação de apatridia, no período pós-guerra, 

é um dado também que contribuiu para que a regra de nacionalidade fosse incluída na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Demonstrando com isso a necessidade 

de proteção a esses indivíduos. 

Portanto, tanto a criação da Organização das Nações Unidas, como também a assinatura 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são fatos relevantes para que a situação de 

apatridia tenha os seus efeitos minimizados. Tendo em vista que a Organização das Nações 

Unidas assumiu o papel de se estabelecer como “organização da sociedade política mundial, à 

qual deveriam pertencer, portanto, necessariamente, todas as nações do globo empenhadas na 

defesa da dignidade humana”213. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos por 

estabelecer o fortalecimento e proteção dos direitos humanos, dentre eles direito à 

nacionalidade. 

Para Carla Marco, a Carta de São Francisco e a Declaração dos Direitos Humanos 

representaram a implementação de um novo paradigma no âmbito internacional. Tendo em 

vista que, ao assumirem os referidos documentos os Estados avocam para si o compromisso 

com o seu cumprimento, bem como a inclusão aos seus ordenamentos jurídicos domésticos as 

regras neles estabelecidas, cientes dos ônus em razão do descumprimento dos compromissos 

assumidos214.    

É imperioso que se busque a proteção dos indivíduos na situação de apatridia, até porque 

não se pode negar, principalmente, no mundo globalizado, a qualquer ser humano uma vida 

com dignidade. Até porque o conteúdo de excelência de um Estado de Direito é justamente a 

proteção de direitos fundamentais de todos os indivíduos.  

                                                             
213 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 214. 

214 MARCO, Carla Fernanda de. O direito fundamental à nacionalidade: a apatridia e a competência atributiva 

da ONU. São Paulo: Paco Editorial, 2015, p. 177. 
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Diante dessa então realidade, levando em consideração esse panorâmica histórico, a 

Organizações das Nações Unidas, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, solicitou 

ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) a designação de uma comissão 

com o objetivo de tratar das questões ligadas aos refugiados e apátridas215. 

O comitê ad hoc cumprindo com o objetivo que gerou a sua nomeação, entregou um 

projeto de Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, e um protocolo referenciando a situação 

de apatridia216. O projeto e o protocolo foram objeto de análise na Conferência de 

Plenipotenciários217, convocada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e 

realizada em julho de 1951.  

Contudo, na ocasião apenas foi acordado as disposições referentes aos refugiados, 

adotando a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, tendo em vista que a questão 

dos refugiados foi considerada de maior urgência, em detrimento da situação dos indivíduos 

apátridas218.  

O protocolo sobre os indivíduos apátridas apenas se transformou em Convenção em 

1954, denominada de Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, isso depois de muitas 

discussões e análise do fenômeno da apatridia e sua relevância. No entanto, a autonomia da 

mencionada convenção foi prejudicada, na medida em que a semelhança com o texto da 

Convenção de 1951 é grande. Como dispõe Raquel Franco, “apesar do reconhecimento de que 

se tratavam de duas populações com necessidades e perfis distintos, os Estados não se 

libertaram da lógica do refúgio ao deliberar sobre a proteção dos apátridas”219.  

                                                             
215 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. Cidadão de lugar nenhum: o limbo jurídico e a apatridia de facto dos 

emigrados cubanos proibidos de retornar. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de 

Brasília. Brasília, 2014, p. 62. 

216 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 10. 

217 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. General Assembly Resolution 429 (V): Draft Convention 

Relating to the Status of Refugees. 325th Plenary Meeting. 14 dez. 1950. p. 48. Disponível em: <http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/060/27/IMG/NR006027.pdf?OpenElement>. Acesso em: 05 set. 

2016. 

218 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. Cidadão de lugar nenhum: o limbo jurídico e a apatridia de facto dos 

emigrados cubanos proibidos de retornar. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de 

Brasília. Brasília, 2014, p. 63. 

219 Ibid., p. 65. 
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 Ainda em 1954, a Assembléia Geral da Organizações das Nações Unidas, por meio da 

Resolução 896 (IX)220, resolveu tratar das questões relativas à diminuição ou eliminação dos 

casos de apatridia. O que teve como resultado a adoção da Convenção para a Redução dos 

Casos de Apatridia de 1961, com o objetivo principal, do seu texto da tentativa de evitar casos 

de apatridia quando do nascimento221. 

 As Convenções sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e a Convenção para a Redução 

dos Casos de Apatridia de 1961 são os instrumentos internacionais de maior relevância no 

âmbito de proteção e descrição dos casos de apatridia. Ficando evidente a importância da 

Organização das Nações Unidas, quando da sistemática de proteção dos indivíduos apátridas, 

na tentativa de melhorar as condições de vida dessas pessoas. 

 

3.2.1 Apátridas versus refugiados 

 

 Por muito tempo a situação de apatridia não recebeu tratamento em instrumento próprio, 

haja vista que a preocupação da comunidade internacional se restringia às questões dos 

refugiados, mesmo sabendo que os refugiados são indivíduos vulneráveis à apatridia, não se 

pode esquecer que nem sempre um refugiado encontra-se também em situação de apátrida, ou 

seja, sem nacionalidade. Contudo, existe diferença entre um indivíduo apátrida e um refugiado, 

sendo bem verdade que em algumas situações o refugiado encontra-se em situação de apatridia, 

mesmo que de fato, ou seja, tem nacionalidade, mas ela não apresenta nenhuma efetividade. 

 Os refugiados são indivíduos que por estarem em situação de risco, em razão de 

conflitos armados ou perseguições, saem do seu país de origem, do qual é nacional e buscam 

outros Estados na tentativa de serem protegidos222. O indivíduo busca ser reconhecido como 

                                                             
220 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. General Assembly Resolution 896 (IX): Elimination of 

Reduction of Statelessness. 504th Plenary Meeting. 4 dez. 1954. p. 49-50. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/896(IX)&Lang=E&Area=RESOLUTION>. 

Acesso em: 07 jun. 2016. 

221 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 13. 

222 Art. I da Convenção: “1- Para fins da presente Convenção, o termo refugiado aplica-se a qualquer pessoa que, 

receando com razão, ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo 

social ou das suas opiniões políticas, se encontra fora do país da sua nacionalidade e não possa, ou em virtude 
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refugiado para obter apoio dos organismos que cuidam da assistência das pessoas nessa 

situação, buscando sua sobrevivência. 

 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951223, adotada pela Conferência 

das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, define 

que o nacional de um país que por motivos de cor, religião, nacionalidade, ou ainda por 

pertencer a um determinado grupo social ou de opinião política, necessita se evadir do seu país 

de origem para outro Estado, em busca de proteção224.  

Percebe-se, portanto, que os requisitos que precisam ser analisados para levar ao 

reconhecimento de um sujeito na definição de refugiado, são os seguintes: a existência de 

fundado temor de perseguição; que essa perseguição seja motivada por questões de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política; o requerente da condição de refúgio 

encontre-se fora de seu país de origem, e que não possa ou não queira retornar ao seu país de 

origem225. 

 Na legislação brasileira, a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997226, que regulamenta a 

condição jurídica do refugiado, em seu artigo 1º dispõe sobre a definição de refugiado, 

mantendo os mesmos termos da definição que consta na Convenção de 1951. A referida lei 

                                                             
daquele receio, não queira requerer a proteção daquele país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do 

país da sua anterior residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude desse receio, não 

queira lá voltar. 2 - O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, 

ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa 

parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar 

da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade”. 

BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm>. Acesso em: 10 fev 2017. 

223 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm>. Acesso em: 10 fev 2017. 

224 A Convenção de 1951 somente entrou em vigor em 1954, quando foi depositado o instrumento de ratificação 

da Austrália, sexto país a fazê-lo. (ANDRADE, José H. Fischel. Guerra fria e refugiados: da gênese política do 

ACNUR e da convenção de 1951. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (coord.). 

Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 776.) 

225 AGUIAR, Renan. Lei 9.474∕97: cláusulas de inclusão e exclusão. p. 211-232. In: ARAUJO, Nadia de; 

ALMEIDA, Guilherme Assis de (coord). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2001, p. 217 

226 BRASIL. Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L9474.htm>. Acesso em: 08 out 2016.  
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determina, ainda, a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão de 

deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça. 

 A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 inclui em seu texto a definição de 

apátrida227, mas a definição estabelecida pela Convenção é de cunho estritamente jurídica, o 

que se conhece como apátrida de jure, excluindo da definição as pessoas que não possuem uma 

nacionalidade efetiva, o denominado apátrida de facto. Na verdade, a Convenção esquece que 

na verdade nem todos os apátridas de facto são refugiados, até porque a situação de apatridia 

não comporta necessariamente perseguição. 

 Portanto, existe diferença entre os sujeitos em situação de refúgio e os sujeitos em 

situação de apatridia, mesmo que existam situações em que um apátrida será também refugiado, 

haja visto que o elemento perseguição será evidenciado, mas esses casos são situações 

específicas, até porque existem apátridas que nunca deixaram seus países de residência. O 

contrário também pode acontecer, um refugiado possa ser também um apátrida, ou seja, saiu 

do seu país de origem em razão de perseguição, não podendo para lá retornar, e não sendo 

reconhecido como nacional de nenhum Estado. 

 Bem verdade que a vulnerabilidade dos refugiados a situação de apatridia, demonstrou 

inicialmente algumas afinidades envolvendo os casos de refúgio e apatridia, levando-se 

inicialmente a Assembleia Geral das Nações Unidas a designar o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) como o órgão responsável para a prevenção e redução da 

apatridia. Contudo, importante reconhecer essa diferenciação, para melhor aplicar as regras de 

proteção específicas para os indivíduos envolvidos nessas situações, de forma que os benefícios 

advindos das regras internacionais, e por vezes nacionais, possam ser evidenciadas e requeridas. 

 

3.2.2 Princípio do non-refoulement: sistema de proteção? 

 

                                                             
227 O Artigo 1º da Convenção sobre o estatuto dos Apátridas de 1954, considera como apátrida “Toda a pessoa 

que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional”. BRASIL. Decreto 

nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm.> Acesso em: 10 dez. 2016. 
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 Essas afinidades entre os institutos do refúgio e apatridia também levam a discussões 

no sentido de aplicação ou não do princípio do non-refoulement, ou da não devolução, para os 

casos de indivíduos em situação de apatridia. O princípio manifesta-se como essencial à 

realização do direito de proteção internacional, e se traduz na ideia de que um Estado não deve 

devolver um determinado indivíduo para um território em que sua vida possa estar em risco, 

em razão de perseguição.  

 As primeiras referências feitas a esse instituto, surgiu na prática internacional do período 

entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, justamente em virtude dos deslocamentos por 

medo dos conflitos. No entanto, o seu direcionamento a grupos específicos de refugiados, fez 

com sua consolidação formal como princípio não acontecesse. Mas com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, o princípio do non-refoulement acaba por se configurar como “um 

componente essencial da proteção internacional dos refugiados”228, pois revela uma dimensão 

preventiva que busca evitar que o indivíduo possa ser submetido à tortura, maus-tratos ou até 

mesmo a morte em razão da sua devolução ao país de origem, por meio dos mecanismos 

jurídicos da expulsão, extradição ou deportação. 

Portanto, o princípio do non-refoulement no Direito Internacional dos Refugiados surge, 

diante da insegurança humanitária que ameaça a vida dos refugiados, como um instrumento que 

garante proteção contra a devolução dessas pessoas para o país onde sofrem a perseguição que 

originou a sua condição de refugiado ou a qualquer outro país onde sua vida ou liberdade 

estejam sendo ameaçadas. O princípio se transformou em pedra angular do regime internacional 

de proteção dos refugiados, ou seja, a ausência desse princípio torna o objetivo de proteção 

internacional dos refugiados ineficiente. A proibição estabelecida pelo Direito Internacional 

dos Direitos Humanos estende-se a todas as pessoas que se encontram dentro do território de 

um Estado ou que estejam sujeitas a sua jurisdição incluindo, assim, os refugiados e os 

solicitantes de refúgio. 

No entanto, poderá o princípio da não devolução ser excepcionado nos casos de ser o 

refugiado considerado um perigo para a segurança ou ameaça para a comunidade do país no 

qual ele se encontre, vale ressaltar que a decisão de não aplicação do princípio deverá ser 

                                                             
228 PAULA, Bruna Vieira de. O princípio do non-refoulement, sua natureza jus cogens e a proteção 

internacional dos refugiados e dos direitos humanos. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 16, 

núm. 31, 2008, pp. 430-439. Disponível em: <http://www.redalyc.org\articulo.oa?d=407042009052>. Acesso 

em: 12 out 2016, p. 430. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?d=407042009052
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tomada com muita cautela pelos Estados, sob pena de atentar contra um direito fundamental da 

pessoa humana previsto em tratados internacionais e colocar esses indivíduos em uma situação 

de risco. Quando um Estado devolve pessoas ao seu país de origem, seja na fronteira ou no 

território, fazendo com que voltem à situação de perseguição, há flagrante violação aos direitos 

humanos, o que não é admitido pelo Direito Internacional.  

 O princípio do non-refoulement encontra-se presente na Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiado de 1951229, na Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José 

da Costa Rica)230, na Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanas ou Degradantes231, dentre outros instrumentos. Na legislação brasileira, o princípio 

do non-refoulement está previsto na lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997232, responsável por 

realizar a acomodação do previsto no Estatuto dos Refugiados de 1951, à ordem jurídica 

brasileira. Trazendo a previsão de que não será possível a deportação do estrangeiro que esteja 

se submetendo ao pedido de refúgio no Brasil. 

Em âmbito regional é necessário citar a Declaração do Brasil resultante das 

comemorações de Cartagena+30233, intitulada “Um Marco de Cooperação e Solidariedade 

                                                             
229 O artigo 33 da Convenção dispõe que: “Nenhum dos Estados Membros expulsará ou rechaçará, de maneira 

alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em 

virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões 

políticas”. ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugia

dos.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

230 O artigo 22, item 8, prevê que: “Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 

seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de 

sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas”. PROCURADORIA-GERAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. Convenção Americana de Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica 

de 1969. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em: 08 out 

2016. 

231 Artigo 3º: “Nenhum Estado Parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro 

Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura”. 

BRASIL. Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm>. Acesso em 12 de fev de 2017. 

232 Parágrafo primeiro do artigo 7º da Lei 9.474∕97, dispõe que: “ Em hipótese alguma será efetuada sua 

deportação para fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política”. BRASIL. Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997. Define 

mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L9474.htm>. Acesso em: 08 out 2016. 

233 A Declaração de Cartagena é um instrumento regional não vinculante, adotado no ano de 1984 por um grupo 

de especialistas governamentais de Belize, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá e Venezuela. É o resultado de um Colóquio sobre a Proteção Internacional dos Refugiados 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm
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Regional para Fortalecer a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e 

Apátridas na América Latina e no Caribe”, de 3 de dezembro de 2014. No referido documento 

há a discussão acerca do non-refoulement, com a recomendação de que o princípio seja 

respeitado pelo seu caráter jus cogens234.   

 Sendo o princípio do non-refoulement uma grande arma de proteção dos direitos 

humanos dos refugiados, é necessário que se possa analisar a sua efetividade, ou seja, sua 

aplicabilidade prática na proteção dos indivíduos em situação de refúgio. Nesse sentido, Parcelli 

Moreira e Ana Beatriz Garcia, se manifestam: “a discussão em torno desse instituto baseia-se 

em definir se podemos qualificar sua natureza como norma imperativa de direito internacional, 

com status de jus cogens”235.  

 Para Flávia Piovesan, o direito do refugiado de não ser devolvido merece destaque, tanto 

pelo fato de representar um importante instrumento de proteção para os indivíduos na situação 

de refúgio, como também pelo seu caráter de jus cogens236. No mesmo sentido se manifesta 

José Francisco Sieber Luz Filho, pois o fato do princípio do non-refoulement poder ser 

encontrado em vários instrumentos, traz a confirmação da sua característica de jus cogens237. 

                                                             
na América Central, México e Panamá, celebrado em Cartagena das Índias, Colômbia, que teve seu foco nos 

problemas legais e humanitários que afetam os refugiados centro-americanos. (UNHCR, 2013). 

234 Conforme a declaração: “Reconhecemos os desenvolvimentos da jurisprudência e da doutrina da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, nos países em que se aplicam, no que diz respeito ao conteúdo e ao alcance 

do direito de solicitar e receber asilo incluído nos instrumentos regionais de direitos humanos, sua vinculação 

com os instrumentos internacionais sobre refugiados, ao caráter jus cogens do princípio da não devolução, 

incluindo a não rejeição na fronteira e a devolução indireta, bem como a integração das normas do devido 

processo nos procedimentos para determinação da condição de refugiado, de modo que estes sejam justos e 

eficientes. [...] Capítulo quinto. a) Fortalecer a cooperação entre os países de origem, trânsito e destino dos 

solicitantes de asilo e refugiados, a fim de incrementar as capacidades nacionais e regionais para otimizar a 

gestão dos movimentos mistos e implementar respostas integrais sob um marco de direitos e com um enfoque na 

proteção marítima das pessoas, entre outros meios, através de acordos bilaterais e multilaterais que incorporem 

salvaguardas de proteção, como o respeito ao princípio de não devolução e o direito de buscar e receber asilo”. 

In: ACNUR. Cartagena+30: países da América Latina e o Caribe adotam Plano de Ação comum. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/cartagena-30-paises-da-america-latina-e-o-caribe-adotam-

plano-de-acao-comum/>. Acesso em: 20 mar 2017. 

235 MOREIRA, Parcelli Dionízio; GARCIA, Ana Beatriz. A imperatividade do non-refoulement e a reconstrução 

do conceito de cidadania. Revista Publicatio da UEPG: ciências sociais aplicadas. Ano 23. n. 3, p. 253-267, 

set.∕dez. 2015. Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais>. Acesso em 12 fev 2017, p. 

256. 

236 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 236-237. 

237 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico à saída 

compulsória do refugiado. p. 177-210. In: Araujo, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de (coord). O direito 

internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 207. 
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 Considerar o princípio em comento como uma norma de jus cogens238, implica em lhe 

atribuir um valor de inderrogabilidade239, devendo ser respeitada em razão do caráter de 

imperatividade a ela atribuído no âmbito do direito internacional. A Convenção de Viena sobre 

o Direitos dos Tratados de 1969240, em seus artigos 53241 e 64242, faz menção às normas jus 

cogens, contudo essa norma é de aplicação geral, devendo, portanto, sua compreensão ser 

aplicada a qualquer forma de violação243. 

 O princípio do non-refoulement sendo considerada uma norma de jus cogens, de 

observância obrigatório, só reforça sua força de norma de proteção para os indivíduos em 

situação de refúgio. E consequentemente para os indivíduos em situação de apatridia, sendo a 

apatridia de facto ou de jure. 

 Para Flávia Piovesan, “o princípio do non-refoulement deve ser reconhecido como um 

princípio de jus cogens”244, tendo em vista a sua importância como regra geral dos direitos 

humanos, invocado para a proteção dos indivíduos em situação de refúgio. O princípio impede 

que o Estado que receba um indivíduo em situação de refúgio o devolva para o país de origem, 

com o intuito de proteger a sua sobrevivência.   

                                                             
238 “[...] O termo imperativo não equivale a obrigatório, característica intrínseca às normas jurídicas, mas é uma 

obrigatoriedade mais elevada, mais constringente. O mais importante resulta também do fato de que as normas 

seriam imperativas em razão de seu conteúdo mais relevante, mais essencial. Essa única certeza acerca do jus 

cogens, o seu plus de importância, é a característica singular que evidencia o problema do seu lugar relativo no 

direito internacional e da capacidade da teoria geral desse direito de explicar o fenômeno de modo satisfatório: a 

ideia de jus cogens introduz de modo inevitável algum tipo de hierarquia normativa numa ordem jurídica que até 

ali a dispensava”. NASSER, Salem Hikmat. Jus cogens: ainda esse desconhecido. Revista de Direito Getúlio 

Vargas, v. 1, n. 2, p. 161-178, jun.-dez. 2005. p. 166. 

239 BROWNLIE, IAN. Princípios de direito internacional público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 

p. 537. 

240 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em: 9 jan. 2017. 

241 A interpretação adequada sobre o que seja uma norma imperativa de direito internacional geral também 

consta do citado art. 53:  “uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida 

pela comunidade internacional dos Estados no seu todo como norma cuja derrogação não é permitida e que só 

pode ser modificada por uma nova norma de direito internacional geral com a mesma natureza”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em: 9 jan. 2017. 

242 O artigo 64 dispõe que: “se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional, geral, qualquer 

tratado existente que seja incompatível com essa norma torna-se nulo e cessa a sua vigência”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em: 9 jan. 2017. 

243 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2 ed. Tradução de 

Víctor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 208. 

244 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 236-237. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
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O status de jus cogens desse princípio veda que os Estados o violem, em quaisquer 

circunstâncias, tendo ou não aderido aos instrumentos internacionais de proteção aos 

refugiados. Dessa forma, caracterizar o non-refoulement como obrigação jus cogens fortalece 

a garantia de proteção dos indivíduos e de seus direitos, principalmente levando-se em conta o 

aumento de medidas para restringir o acesso e permanência dos refugiados por Estados que os 

recebem, sob as mais diversas justificativas, mormente alegações de ameaça à soberania e à 

segurança nacional245. 

 Não existe discussão ou dúvidas quanto a aplicação do princípio do non-refoulement 

para os indivíduos apátridas e que também são considerados refugiados, pois existe regra 

expressa nesse sentido na Convenção de 1951, consoante já mencionado anteriormente. Já no 

que se refere aos apátridas que não são refugiados, não temos essa regra de forma expressa, 

haja visto que a Convenção de 1954, mesmo adotando a mesma estrutura da Convenção de 

1951246, não comtemplou o dispositivo que faz referência ao princípio. 

A hipótese de aplicação do princípio do non-refoulement para os indivíduos que se 

encontram na situação de apatridia, mas não são refugiados, encontra guarida justamente na sua 

caracterização como norma de jus cogens, portanto, de aplicação geral, a qualquer forma de 

violação. O princípio do non-refoulement protege o direito de não devolução de refugiados e, 

igualmente, de qualquer ser humano que não possa voltar a seu local de origem pelo risco de 

perseguição. Devendo, portanto, ser aplicada aos casos de apatridia, em que a sua não aplicação 

acabaria por colocar os indivíduos considerados apátridas em situação de risco, em flagrante 

desrespeito aos direitos humanos desses indivíduos.  

 

                                                             
245 SILVA, Joanna de Angelis Galdino. O direito a não devolução e o reconhecimento do non-refoulement como 

norma jus cogens. 2015. 176p. Dissertação (mestrado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal de Santa 

Catarina. Florianópolis, 2015. 

246 “A comparação dos textos dos dois tratados mostra que várias cláusulas da Convenção de 1954 foram 

retiradas literalmente, ou com mudanças mínimas, das cláusulas correspondentes da Convenção de 1951”. (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Manual de proteção aos apátridas: de acordo com a 

convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas. Genebra: ACNUR, 2014. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_protecao_aos_apatridas.pdf>. 

Acesso em 02 fev 2017, p. 47.) 
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3.3 PROCEDIMENTO E COMPETÊNCIA PARA OUTORGA DO STATUS DE APÁTRIDA 

 

 A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, como mencionado anteriormente, 

inclui em seu texto a definição de apátrida, no entanto, não dispõe de regras para estabelecer o 

status de apátrida de um indivíduo, e consequentemente, não dispõe também sobre a 

competência para conhecer da questão e resolvê-la. Sendo de responsabilidade do Estado 

determinar a autoridade competente para as questões relacionadas à nacionalidade, bem como 

quais os procedimentos que devem ser seguidos para que o status de apátrida de um indivíduo 

seja reconhecido. 

 Um documento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, dispõe 

que é importante que “os Estados adotem uma legislação para indicar de que forma se identifica 

toda pessoa apátrida”247. Então cada Estado deverá adotar um procedimento próprio, como 

também de quem será a competência para determinar a condição de apátrida a um indivíduo. 

Importante ressaltar que os procedimentos de determinação da apatridia são importantes por 

auxiliar os Estados a cumprir os compromissos assumidos na Convenção de 1954. 

 Em razão de terem os Estados discricionariedade na elaboração e operação dos 

procedimentos de determinação da apatridia, fazendo com que a diversidade e o tamanho 

estimado da população apátrida no Estado, influenciem na abordagem adotada, além de 

depender também das estruturas administrativas específicas de cada Estado.  

Alguns Estados possuem um único órgão que se responsabiliza pelas questões ligadas à 

nacionalidade, enquanto outros Estados possuem várias autoridades que podem determinar a 

nacionalidade, e por conseguinte, sendo de qualquer delas a competência para tal fim248. 

Podendo ainda, os Estados, apenas fazer uma adaptação nos procedimentos administrativos 

existentes para as questões de refúgio, para incluir a determinação da apatridia. 

                                                             
247 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 20. 

248 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Manual de proteção aos apátridas: de acordo com 

a convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas. Genebra: ACNUR, 2014. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_protecao_aos_apatrid

as.pdf>. Acesso em 02 fev 2017, p. 14. 
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Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: 

 

Em França, o procedimento de reconhecimento da condição de apátrida é da 

competência do Escritório para a Proteção dos Refugiados e Apátridas (OPFRA), que 

tem o mandato de oferecer proteção judicial e administrativa aos apátridas. Os 

requerentes devem apresentar o seu pedido diretamente à OPFRA. 

Em Espanha, a lei que regula a imigração prevê que o Ministro do Interior reconheça 

a condição de apátrida com um procedimento regulamentado por decreto real. Os 

candidatos podem dirigir-se a uma esquadra de polícia ou ao Departamento de Asilo 

e Refugiados (OAR). Concluída a fase de investigação, o Departamento, encarregue 

do procedimento, apresenta ao Ministro do Interior uma avaliação argumentada. 

Em Itália, o decreto de 1993 que implementa as reformas à lei da nacionalidade 

aprovada no ano anterior, outorga ao Ministro do Interior a autoridade para reconhecer 

a condição de apátrida.249 

 

 Contudo, deverá ser de interesse não só do Estado, mas também dos apátridas, que seja 

qual for o procedimento determinado, que esse seja o “mais simples, justo e eficiente 

possível”250. Os Estados deverão, para tanto, disseminar as informações sobre o procedimento, 

de forma a facilitar e permitir o acesso de todos sobre a sistemática de determinação da condição 

de apátrida. Podendo inclusive nas situações de situações de apatridia e refúgio, determinar pela 

realização do procedimento em conjunto, de modo também a facilitar o acesso do indivíduo. 

 Adotando uma legislação que trate sobre o procedimento para a determinação da 

apatridia os Estados asseguram a “justiça, transparência e clareza”251. No entanto, muitos ainda 

são os países que não estabeleceram legislação com o objetivo de determinar um procedimento 

específico para a configuração do status de apatridia a um determinado indivíduo, de maneira 

que os apátridas acabam com receio de assumirem a sua condição perante o Estado, e com isso 

a verificação do número exato de indivíduos nessa situação fica impreciso. 

 

                                                             
249 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 21. 

250 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Manual de proteção aos apátridas: de acordo com 

a convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas. Genebra: ACNUR, 2014. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_protecao_aos_apatridas.pdf>. 

Acesso em 02 fev 2017, p. 27. 

251 Ibid., p. 29. 
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Em 2005, o ACNUR lançou um Relatório sobre a aplicação da Convenção de 1954 

nos países membros da União Europeia (UE). O estudo concluiu que a maioria dos 

países da UE ainda não tinham estabelecido mecanismos específicos para identificar 

e reconhecer os apátridas; em vez disso, os procedimentos de asilo estavam a ser 

geralmente utilizados para essa tarefa. Consequentemente, tornou-se impossível 

determinar a magnitude do problema da apatridia na União Europeia. Porém, ao emitir 

o relatório, o ACNUR salientou as boas práticas a nível nacional que podem ser 

utilizadas para harmonizar os procedimentos de identificação e reconhecimento entre 

os países da União Europeia e para orientar os Estados que ratificaram ou aderiram à 

Convenção de 1954.252 

 

 Existem ainda os países que, mesmo não aderindo a Convenção sobre o Estatuto dos 

Apátridas de 1954, estabeleceram o procedimento de determinação da condição de apátrida, 

cumprindo dessa forma, com o compromisso perante o direito internacional dos direitos 

humanos.  

Outro ponto discutido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas diz respeito ao prazo 

de duração do procedimento para a concessão do status de apátrida, orientando os Estados no 

sentido de uma maior celeridade possível. Tendo em vista que a determinação da apatridia 

requer uma avaliação tanto de fato como de direito, deverá esse ser apenas o “prazo razoável 

para reunir evidências”253.  

 O requerente do status de apátrida deverá juntar ao seu requerimento “provas 

relacionadas às circunstâncias pessoais do indivíduo e prova relacionada às leis e a outras 

circunstâncias do país em questão”254. De maneira a fornecer todas as informações sobre as 

legislações que necessitam ser apreciadas para dirimir quaisquer questionamentos sobre o 

instituto da nacionalidade. 

 O Estado brasileiro reforça o número dos países que ainda não estabeleceram uma 

legislação específica para tratar do procedimento de determinação do status de apatridia, sendo 

utilizado, para tanto o procedimento estabelecido para a concessão de refúgio. Regras essas 

estabelecidas na Lei 9.474 de 1997, elaborada para estabelecer as regras nacionais para a 

                                                             
252 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 22. 

253 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Manual de proteção aos apátridas: de acordo com 

a convenção de 1954 sobre o estatuto dos apátridas. Genebra: ACNUR, 2014. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/Manual_de_protecao_aos_apatridas.pdf>. 

Acesso em 02 fev 2017, p. 30. 

254 Ibid., p. 32. 
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concessão de refúgio. Até porque, existem casos em que o apátrida também é refugiado, não 

havendo nenhum problema então, no entanto, existem os casos de apátrida que não é candidato 

ao pedido de refúgio, não havendo para esses casos procedimento próprio.  

O procedimento estabelecido na Lei 9.474 de 1997, determina como órgão responsável 

para o conhecimento e processamento dos requerimentos para reconhecimento das condições 

de refugiado, o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). No entanto, a atuação do órgão 

enfrenta problemas quanto a determinação do status de apátrida, em razão, justamente, das 

“lacunas e imprecisões”255 da referida Lei. 

Contudo, encontra-se dificuldade na concessão ao status de apátrida, quando o indivíduo 

que se encontra nessa situação não acumula o status de refugiado, tendo em vista que a lacuna 

da legislação nesse sentido, até os dias atuais não foi suprida. No Brasil, não existe nenhum 

preparo por parte dos agentes públicos no sentido de adequação desse procedimento nos moldes 

do refúgio, com a justificativa de não haver previsão legal para tal.   

Vale ressaltar que o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos 

Migrantes no Brasil, elaborado pela Comissão de Especialistas, instituída pela Portaria nº 

2.162∕2013 do Ministério da Justiça, no seu artigo 25, incluso no capítulo VIII intitulado ‘Da 

proteção da Pessoa Apátrida e Redução da Apatridia’, dirimindo todas as discussões sobre o 

assunto, determinava a competência para o processamento e reconhecimento da condição de 

apátrida ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Além de prever a incidência de 

todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à 

Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e da Lei nº 9.474∕1997, no período de tramitação 

do processamento do reconhecimento da condição de apátrida. No entanto, essa redação não 

foi mantida no Projeto de Lei nº 2.516, de 4 de agosto de 2015, que tramita no Congresso 

Nacional. 

 

                                                             
255 BICHARA, Jahyr-Philippe. Anteprojeto de lei de migrações e promoção dos direitos dos migrantes no 

Brasil. Revista de Informação Legislativa∕Senado Federal, nº 209, p. 7-28, jan.∕mar. 2016. p. 10. 
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3.3.1 O Conselho Nacional para Refugiados – CONARE: procedimento de análise da 

condição de apátrida? 

 

 Não existindo ainda uma legislação específica que determine o procedimento para o 

estabelecimento do status de apatridia, como regra geral, no Brasil, os casos de apatridia têm o 

seu procedimento estabelecido como se caso de refúgio fosse, o que justifica a análise do 

procedimento para a concessão de refúgio, ou, ainda, pelo Poder Judiciário, que em razão da 

lacuna legislativa existente acaba assumindo a incumbência de se pronunciar no sentido de dar 

efetividade à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954256. 

 A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997257, elaborada com a colaboração do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é a norma responsável por estabelecer as 

regras nacionais para a concessão do refúgio, bem como o órgão competente para realizar sua 

apreciação.  

O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) foi o órgão criado pela Lei nº 

9.474∕1997 de implementação do Estatuto dos Refugiados, e que recebeu a competência de 

analisar o pedido e declarar o seu reconhecimento, em primeira instância, da condição de 

refugiado, além de decidir pela cessação e perda, em primeira instância, ex officio ou mediante 

provocação das autoridades competentes, da condição de refugiado258. A criação desse órgão 

de deliberação coletiva foi de extrema importância para preencher um vazio administrativo que 

outrora existia, no trato dos refugiados. 

O procedimento de concessão de refúgio terá início com a ação do agente em atuação 

do Departamento de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira da Polícia Federal, autoridade esta 

responsável por receber o pedido do solicitante de refúgio259. O estrangeiro, mesmo tendo 

                                                             
256 BICHARA, Jahyr-Philippe. Anteprojeto de lei de migrações e promoção dos direitos dos migrantes no 

Brasil. Revista de Informação Legislativa∕Senado Federal, nº 209, p. 7-28, jan.∕mar. 2016. p. 17. 

257 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm>. Acesso em: 10 out 2016. 

258 Artigo 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

259 RAMOS, André de Carvalho. Direitos dos estrangeiros no Brasil: a imigração, direito de ingresso e os 

direitos dos estrangeiros em situação irregular. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia 

(coord.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 740. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm
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ingressado e de forma irregular no país, não será impedido de realizar a solicitação do refúgio. 

Após a manifestação de vontade do estrangeiro, o agente da Polícia Federal o notificará para 

prestar suas declarações, determinando a abertura do procedimento260. 

 O estrangeiro deverá também, antes mesmo das suas declarações, preencher a 

solicitação de reconhecimento como refugiado, com a sua identificação completa e o relato das 

circunstâncias as quais justificam seu pedido de refúgio. O estrangeiro deverá ainda indicar as 

provas dos fatos relatados na sua justificativa, respeitadas com a condição de sigilo261. 

 Com a solicitação de refúgio, devidamente preenchida a polícia federal realizará a 

emissão de um protocolo para o estrangeiro solicitando, bem como para seu grupo familiar que 

porventura já se encontre em território nacional. O referido protocolo será extremamente 

importante para garantir a permanência do estrangeiro solicitante até a conclusão do processo, 

e para permitir que o estrangeiro possa ter acesso, junto ao Ministério do trabalho, de uma 

carteira de trabalho provisória, e, portanto, possa desenvolver atividade remunerada no 

território nacional262.  

 Será ainda incumbência da polícia federal a realização de alguma diligência que 

porventura seja solicitada pelo Comitê Nacional para Refugiados, e que se faça necessária para 

a solução do pedido de refúgio. Finalizada a instrução, a autoridade irá elaborar um relatório 

do caso e enviará ao secretário do CONARE, o qual procederá com a inclusão em pauta, para 

que o colegiado realize sua apreciação. 

 A decisão do CONARE deverá ser fundamentada, e o solicitante será devidamente 

notificado do seu teor263, em sendo reconhecida a condição de refugiado, a decisão terá natureza 

declaratória, produzindo efeitos retroativos. O agora então refugiado será registrado no 

departamento da Polícia Federal, ocasião em que assinará um termo de responsabilidade, tendo 

a solicitação da cédula de identidade permanente264. 

                                                             
260 Artigo 18 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

261 Artigo 19 e 20 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

262 Artigo 19 e 20 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

263 Artigo 26 e 27 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

264 Artigo 28 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 
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O CONARE deliberará com base na Constituição, na Lei 9.474∕1997, na Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados de 1966 e ainda fundado nas demais fontes de Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. De fato, há um dado interessante: a própria lei, em seu art. 48, 

prevê que seus dispositivos deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948, e com todo dispositivo pertinente de 

instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o governo 

brasileiro estiver comprometido.265 

 

 Nos casos em que a condição de refugiado não for reconhecida, o solicitante do refúgio 

terá respeitado o direito de recurso junto ao Ministério de Estado da Justiça, no prazo de quinze 

dias, contados do recebimento da notificação, informando da negativa da decisão266.  

 A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, portanto, estabeleceu o procedimento para a 

concessão de refúgio, como também a autoridade competente para isso, com a criação inclusive 

de um órgão responsável para tomar conhecimento e decidir sobre a concessão do refúgio. Logo 

não deverá a Polícia Federal tomar nenhuma decisão precipitada, em relação à deportação ou 

repatriamento forçado do solicitante de refúgio.    

 

Restou evidente, então, que não há dispositivo legal que autorize o agente policial 

federal a verificar, por convicção pessoal, se o estrangeiro que solicita refúgio reúne 

as condições necessárias para a concessão do mesmo. O agente policial deve seguir o 

que prevê a lei, ou seja, ao receber um estrangeiro que expressa a vontade de obter 

refúgio no Brasil, deve esclarecê-lo sobre seu direito, bem como deve orientá-lo sobre 

o procedimento adequado, para decisão posterior do CONARE.267 

 

 Dessa forma, o Comitê Nacional para os Refugiados além de desempenhar uma função 

decisória quanto às solicitações de refúgio, também deverá orientar e coordenar todas as 

                                                             
265 RAMOS, André de Carvalho. O princípio do non-refoulement no direito dos refugiados. In: PIOVESAN, 

Flávia; GARCIA, Maria. Grupos vulneráveis: coleção doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. p. 1163. 

266 Artigo 29 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

267 RAMOS, André de Carvalho. Direitos dos estrangeiros no Brasil: a imigração, direito de ingresso e os 

direitos dos estrangeiros em situação irregular. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia 

(coord.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 740. 
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atividades que se fizerem necessárias para que haja eficácia da proteção, bem como assistência 

e apoio aos refugiados. Sempre contando com o apoio e orientação do Alto Comissariado das 

Nações Unidas268 (ACNUR), membro sempre convidado para as reuniões do órgão 

colegiado269.  

 

3.3.2 Direitos e deveres dos indivíduos reconhecidos como apátridas 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma o direito de todo ser humano a 

uma nacionalidade, reconhecendo assim a importância jurídica e prática garantida pela 

nacionalidade para o gozo dos direitos humanos. Os Estados devem, portanto, se esforçar para 

garantir que todos possuam uma nacionalidade. Contudo, nos dias atuais com ênfase em um 

mundo globalizado, muitas pessoas nunca adquiriram ou são privadas de uma nacionalidade. 

Quando as pessoas são excluídas, sua condição de apátrida as deixa mais vulneráveis, pois sem 

o vínculo de nacionalidade com qualquer Estado, esses indivíduos precisam de atenção e 

proteção especial para garantir sua capacidade de exercer os direitos básicos, que vão desde a 

impossibilidade de obter documentos de identidade e de viagem, por exemplo, mas também 

causando muitos problemas em sua vida social, o que, em alguns casos, leva à detenção 

prolongada do indivíduo. A apatridia impede as pessoas de realizar seu potencial e pode ter 

                                                             
268 O Comitê Executivo do ACNUR e a Assembleia Geral das Nações Unidas autorizam a organização a intervir 

em benefício de outros grupos de pessoas, entre os quais se destacam: os apátridas; as pessoas cuja nacionalidade 

é controversa; e as pessoas deslocadas dentro do seu próprio país (os deslocados internos). O ACNUR procura 

reduzir as situações de deslocamento forçado encorajando os países e outras instituições a criar condições 

condizentes com a proteção dos direitos humanos e com a resolução pacífica de conflitos. Perseguindo esse 

objetivo, o ACNUR procura ativamente a consolidação da reintegração dos refugiados que regressam aos seus 

países de origem, procurando prevenir a recorrência de situações que gerem novos refúgios. O ACNUR oferece 

proteção e assistência às pessoas sob o seu mandato de forma imparcial, com base nas suas necessidades e sem 

distinção de raça, sexo, religião ou opinião política. No quadro de todas as suas atividades, o ACNUR dá atenção 

especial às necessidades das crianças e procura promover a igualdade de direitos da mulher. (Missão do 

ACNUR) 

269 RAMOS, André de Carvalho. O princípio do non-refoulement no direito dos refugiados. In: PIOVESAN, 

Flávia; GARCIA, Maria. Grupos vulneráveis: coleção doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. p. 1163. 
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severos efeitos em cadeia para a coesão e estabilidade sociais. Pode inclusive causar tensão na 

comunidade e deslocamentos270.  

Os indivíduos em situação de apatridia devem ter garantidos e protegidos seus direitos 

humanos, até porque, esses direitos deverão ser garantidos a todos os seres humanos, 

unicamente por serem humanos, então não seria diferente para os apátridas. Contudo, a 

Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954271 surgiu para fortalecer o ideário de 

proteção aos indivíduos na situação de apatridia, considerando para tanto as disposições da 

Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos272. 

 A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, em primeiro lugar, dispõe sobre 

o dever dos indivíduos na situação de apatridia de cumprir com as determinações da legislação 

do país em que se encontre. Enquanto que o Estado deverá desenvolver, no mínimo, um 

tratamento igualitário, ao tratamento oferecido a qualquer estrangeiro em seu território, ou seja, 

o apátrida em nenhuma hipótese receberá tratamento inferior ao tratamento do estrangeiro de 

qualquer nacionalidade273, com previsão de tratamento igual aos nacionais em situações 

específicas. 

 

No que diz respeito à maior parte dos direitos enumerados na Convenção de 1954, os 

apátridas deveriam ter pelo menos o mesmo acesso aos direitos e benefícios garantidos 

aos estrangeiros, particularmente me relação ao emprego remunerado (Artigos 17º, 

18º e 19º), à educação pública (Artigo 22º), ao alojamento (Artigo 21º) e à liberdade 

de circulação (Artigo 26º). A respeito de outros direitos específicos, os Estados 

Contratantes têm que conceder aos apátridas (que residem legalmente no seu 

território) um tratamento tão favorável como o concedido aos nacionais, 

particularmente em relação à liberdade de praticar a sua religião (Artigo 4º), aos 

direitos de propriedade intelectual (Artigo 14º), ao acesso aos tribunais (Artigo 16º), 

                                                             
270 ACNUR. Protegendo os direitos dos apátridas. p. 4. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/Prote

gendo_os_Direitos_dos_Apatridas>. Acesso em: 07 jun. 2016. p. 2.  

271 A Convenção de 1954 garante aos apátridas o direito à assistência administrativa (Artigo 25), o direito à 

carteira de identidade e aos documentos de viagem (Artigos 27 e 28) e os isenta da reciprocidade dos requisitos 

(Artigo 7). Estas disposições diferenciadas são implementadas para lidar com dificuldades específicas 

enfrentadas pelos apátridas devido à falta de qualquer nacionalidade, por exemplo, proporcionando a eles um 

documento de viagem mutuamente reconhecido que funcione no lugar do passaporte. Essas questões não estão 

regulamentadas por outros instrumentos do direito internacional, e se encontram entre os principais benefícios 

legais dos apátridas contidos na Convenção de 1954. 

272 De acordo com preâmbulo da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. 

273 Disposição do Artigo 7º da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. 
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à assistência pública (Artigo 23º) e à legislação do trabalho e segurança social (Artigo 

24º).274 

 

 Não existe na Convenção de 1954, nenhuma previsão para determinar a aquisição de 

nenhum Estado, a intenção é na verdade, facilitar a integração e naturalização dos apátridas que 

estejam no seu território. Os Estados assumem o compromisso perante a comunidade 

internacional, ao aderirem a Convenção, de realizar uma adaptação na sua legislação interna, 

no sentido de facilitar esses processos de naturalização e integração dos indivíduos na situação 

de apatridia. 

 A integração do indivíduo apátrida no cotidiano de desenvolvimento da comunidade, 

nas atividades que envolvem a economia, o contexto social e cultural do país se torna 

importante, justamente, para permitir uma vida com dignidade ao apátrida. Enquanto o processo 

de facilitar a naturalização dos apátridas em seu território, diz respeito não somente a incluir no 

seu ordenamento jurídico normas com essa finalidade, mas também em conceder uma certa 

celeridade ao procedimento, tudo com o intuito de reduzir o número de indivíduos na situação 

de apatridia. 

 A Convenção de 1954, é um instrumento de grande relevância quando se fala de 

apátridas, garantindo a regulamentação de determinadas regras que não estão previstas em 

nenhum instrumento internacional, no que se refere aos direitos do apátrida, vejamos: 

 

A Convenção de 1954 garante aos apátridas o direito à assistência administrativa 

(Artigo 25), o direito à carteira de identidade e aos documentos de viagem (Artigos 

27 e 28) e os isenta da reciprocidade dos requisitos (Artigo 7). Estas disposições 

diferenciadas são implementadas para lidar com dificuldades específicas enfrentadas 

pelos apátridas devido à falta de qualquer nacionalidade, por exemplo, 

proporcionando a eles um documento de viagem mutuamente reconhecido que 

funcione no lugar do passaporte. Estas questões não estão regulamentadas por outros 

instrumentos do direito internacional, e se encontram entre os principais benefícios 

legais dos apátridas contidos na Convenção de 1954.275 

                                                             
274 ACHIRON, Marilyn. Nacionalidade e apatridia: manual para parlamentares. UNHCR, 2005. Disponível 

em: < http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_p.pdf >. Acesso 14 nov 2016, p. 26. 

275 ACNUR. Protegendo os direitos dos apátridas. p. 4. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/Prote

gendo_os_Direitos_dos_Apatridas>. Acesso em: 07 jun. 2016, p. 4. 



86 
 

 

 Importante ressaltar que o Alto Comissariado das Nações Unidas desempenhará 

também qualquer assessoramento aos Estados no sentido de implementação das regras contidas 

na Convenção de 1954. O que permitirá aos Estados colocarem à disposição dos indivíduos em 

situação de apatridia todos os direitos estabelecidos no instrumento internacional. 
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4 NORMAS DE PROTEÇÃO AOS APÁTRIDAS 

 

O fenômeno da apatridia, mesmo associado a eventos desde a Antiguidade, passa a 

ganhar perspectivas globais mais recentemente, sobretudo a partir de meados do século XX, de 

maneira a identificar suas causas, os seus reflexos nos Estados, as consequências em âmbito 

mundial, e os direitos das pessoas que se encontram nessa situação de ausência de vínculos 

jurídicos e políticos com uma nação. De forma que, visando o restabelecimento da dignidade 

da pessoa humana nas mais diversas ocorrências de apatridia em todos os lugares do mundo, a 

temática deixa de ter um cunho apenas local, para se tornar um verdadeiro desafio global da 

raça humana, expondo as fragilidades da construção de uma comunidade internacional fincada 

nos direitos fundamentais que permanece apenas no discurso e demonstrando a urgente 

necessidade de criação de um regime específico de tutela e proteção aos indivíduos com status 

de apátrida. Tendo em vista que o problema da apatridia é uma realidade no mundo 

contemporâneo, estimando o Alto Comissariado das Nações Unidas que temos cerca de 10 

milhões276 de indivíduos vivem nessa situação no mundo. 

 O sistema de proteção dos apátridas passou por um processo de construção, 

principalmente com o fortalecimento dos direitos humanos, até porque a proteção tem início, 

justamente, com os instrumentos internacionais de proteção aos direitos do homem, pois “as 

normas internacionais de direitos humanos, que conferem uma série de direitos a qualquer 

pessoa sem distinção de qualquer espécie, garantem aos apátridas a mesma proteção devida a 

qualquer ser humano”277. A Organização das Nações Unidas com o intuito também de 

solucionar os problemas da apatridia, estabeleceu em 1946 a criação da Comissão das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (CNUDH) pelo Conselho Econômico e Social da ONU 

(ECOSOC)278. Essa Comissão empenhou-se em realizar amplos progressos na seara dos 

direitos humanos, responsável inclusive em formalizar a Declaração de 1948, além de 

                                                             
276 THE UN REFUGEE AGENCY (UNHCR). Global Trends forced displacement in 2015. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/576408cd7#_ga=1.77094172.863293754.1444912629>. Acesso em: 12 fev 2017. 

277 CARTAXO, Marina Andrade. A nacionalidade revisitada: o direito fundamental à nacionalidade e temas 

correlatos. 2010. 146p. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza. 

Fortaleza, 2010, p. 116. 

278 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento jurídico 

internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 

174. 
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empreender grandes avanços acerca do fenômeno da apatridia. Desde o início dos seus 

trabalhos, essa Comissão foi focada em criar uma Carta Internacional de Direitos Humanos, 

que fosse universalmente aceita e reconhecida pelos Estados, existiram várias propostas e 

estudos realizados, destacando-se uma proposta de um texto vinculante e outra de um texto 

declaratório, em ambos contendo dispositivos que referenciavam o direito à nacionalidade de 

todos279. 

 A proposta de texto declaratório se limitava às questões da nacionalidade, enquanto que 

a proposta de texto vinculante se atentava de forma mais incisiva para as questões da apatridia 

e a situação dos indivíduos nessa condição, contudo, os textos foram agrupados, formando uma 

única proposta demonstrando a necessidade de criação oficial de dispositivos ou convenções 

sobre a nacionalidade que amparassem pessoas que não detinham qualquer vínculo jurídico-

político com um Estado280. Tem início dessa forma, pela primeira vez, a elaboração de estudos 

e posições que se preocupam com as situações que envolvem a nacionalidade ou a falta dela, 

em âmbito global, por meio de um organismo internacional de representação mundial como a 

Organização das Nações Unidas281. 

                                                             
279 JUSTO, Nathalia. O regime internacional de proteção às pessoas apátridas em dois momentos: contribuição 

para uma análise sobre a relação entre apatridia, cidadania e ordem internacional. 2012. 194 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, 2012. p. 70. 

280 “THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (1) EXPRESSES the wish: (a) that the United Nations make 

recommendations to Member States with a view to : concluding conventions on nationality; (b) that early 

consideration be given by the United Nations to the legal status of persons who do not enjoy the protection of 

any government, in particular pending the acquisition of nationality as regards their legal and social protection 

and their documentation; (2) RECOMMENDS that such work be undertaken in consultation with those 

specialized Agencies at present assuming the protection of some categories of persons not enjoying the 

protection of any government and that due regard be paid to relevant international agreements and conventions”. 

UN. Economic and Social Council. Comission on Human Rights. Report of the Working Party on an 

International Convention on Human Rights: E/CN.4/56, 11 Dec. 1947. 1947b. Disponível em: 

<http://www.un.org/ga/ search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/56>. Acesso em: 6 mar 2017. Tradução nossa: "A 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS (1) EXPRESSA o desejo: (a) De que as Nações Unidas façam 

recomendações aos EstadosMembros, com vista a: realizaçãode convenções de nacionalidade; (b) que a 

consideração inicial a ser dada pelas Nações Unidas para o status legal das pessoas que não gozam da proteção 

de qualquer governo, em particular enquanto se aguarda a aquisição da nacionalidade, no que diz respeito a sua 

proteção legal e social e sua documentação; (2) RECOMENDA que essa obra seja realizada em consulta com as 

agências especializadas para que no momento assumam a proteção de algumas categorias de pessoas que não 

desfrutam da proteção de qualquer governo e que conceda a devida atenção aos acordos e convenções 

internacionais pertinentes". 

281 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento jurídico 

internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 

175. 
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 O Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), motivado pelas exposições da 

Comissão de Direitos Humanos, criou a Resolução 116 (IV)282, em março de 1948, requerendo 

ao Secretário-Geral da ONU um estudo mais aprofundado e detalhado sobre as questões que 

envolvem a nacionalidade e o fenômeno da apatridia ao redor do mundo. O estudo denominado 

“A Study on Statelessness” foi realizado em 1949283, tornando-se um marco internacional no 

que se refere aos estudos da apatridia, pois pela primeira vez forneceu “informações detalhadas 

para a ONU sobre a apatridia, além de estruturar o problema em nível global”284. Vale ressaltar 

que o estudo de 1949 forneceu os esboços iniciais para o embasamento teórico e prático 

internacional que geraria as duas convenções sobre apatridia alguns anos depois, consideradas 

como pilares centrais na tutela dos direitos dos apátridas em âmbito global285.  

                                                             
282 “The Economic Council [...] recognizing that this problem demands in the first instance the adoption of 

interim measures to afford protection to stateless persons, and secondly the taking of joint and separate action by 

Member nations in co-operation with the United Nations to ensure that everyone shall have an effective right to a 

nationality. UM”. UN. Economic and Social Council. Comission on Human Rights. Report 116 (VI) of the 

second session of the Comission on Human Rights: resolution of 1-2 March 1948, E/777. 1948a. Disponível em: 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/116(VI)>. Acesso em: 6 mar 2017. Tradução 

nossa: "O Conselho Econômico [...] reconhecendo que este problema exige, em primeira instância, a adoção de 

medidas provisórias para a proteção dos apátridas, e em segundo lugar a tomada de ação conjunta e em separado 

pelos países membros, em cooperação com as Nações Unidas para garantir que todas as pessoas tenham direito 

efetivo a uma nacionalidade". 

283 “As causas da apatridia, as consequências desta condição para a vida cotidiana dos apátridas, e caminhos de 

respostas que a ONU poderia apresentar para atender às necessidades dos apátridas. O Estudo de 1949 se pautou 

na premissa de que as demandas dos apátridas podem ser mais bem atendidas se dois tipos de ação fossem 

buscadas: a melhoria das condições de vida dos apátridas e a eliminação da apatridia. A melhoria das condições 

de vida dos apátridas se daria pela detecção e ampliação dos direitos assegurados aos apátridas por meio da 

criação de um estatuto para os apátridas. Já a eliminação da apatridia só seria possível se o direito à 

nacionalidade fosse efetivamente assegurado. Isto implica que o indivíduo não seja privado de sua nacionalidade 

e que a nacionalidade seja conferida em caso de apatridia. [...] A lógica que molda os mecanismos de proteção 

delineados no Estudo de 1949 é assegurar que os indivíduos possuam ao menos o tratamento semelhante ao 

ofertado aos estrangeiros em um Estado”. JUSTO, Nathalia. O regime internacional de proteção às pessoas 

apátridas em dois momentos: contribuições para uma análise sobre a relação entre apatridia, cidadania e 

ordem internacional. 2012. 194 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações 

Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. p. 72. 

284 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento jurídico 

internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 

177. 

285 “Ademais, o Estudo de 1949 identificava soluções para a apatridia, sobretudo, ao estreitar relações com as 

propostas concernentes sobre os problemas da nacionalidade realizadas pela Comissão de Direitos Humanos. 

Assim, apesar de reconhecer como uma questão permanente já, e não apenas provisória, entendia que a apatridia 

seria erradicada da terra se o direito à nacionalidade fosse concedido de forma ilimitada para as pessoas que já 

fossem consideradas e identificadas como apátridas, e também se fossem criados vários dispostivos e 

mecanismos nacionais e internacionais que impedissem o surgimento de novos casos de apatridia no futuro. 

Deste modo, sob este liame, propunha a aplicação por todos os Estados de dois princípios basilares que 

atenderiam estes ideais, e por sua vez, eliminariam a apatridia, mas protegeriam os apátridas enquanto isso não 

ocorrese: 1) toda criança deve adquirir e possuir uma nacionalidade no nascimento; 2) nenhuma pessoa deve por 

livre vontade ou de forma forçada perder sua nacionalidade durante sua vida sem antes ter adquirido outra ou 

pelo estabelecer um vínculo político ou jurídico com algum Estado. Contudo, por entender que seria uma 
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 Nesse período impressionava os esforços realizados no contexto de proteção aos 

indivíduos em situação de apatridia, no entanto, o progresso não se manteve, e as Resoluções 

248 A e B do Conselho Econômico e Social da ONU286, mudou os rumos até então adotados 

na luta em defesa da erradicação e diminuição dos casos de apatridia ao redor do mundo, 

passando a ser foco as questões dos refugiados, que passaram a ter prioridade como grupo 

vulnerável carente de tutela. Tendo em vista que com a Segunda Guerra, as migrações se 

estabeleceram de forma intensa, fazendo com que o fluxo de refugiados se apresentava com 

maiores números, soluções mais palpáveis e atingíveis, além de impactos mais devastadores 

nos Estados, fato que levou os esforços a serem centralizados, então, nas questões ligados ao 

refúgio, em vez das questões de apatridia. Aos poucos com a questão dos refugiados se 

consolidando, a Resolução 319 (XI) B do Conselho Econômico e Social retoma as atenções 

para a problemática da apatridia287, propondo inclusive a realização de uma Conferência de 

Plenipotenciários para lidar com as questões envolvendo os indivíduos em situação de apatridia. 

                                                             
problemática que só tenderia a aumentar, diante da impossibilidade de erradicar a apatridia, tais princípios 

deveriam então ser utilizados para pelo menos reduzir os casos”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de 

nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas 

como uma nova construção do pensamento jurídico internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 2015. p. 178. 

286 “Having taken cognizance of the report of the Secretary-General and of the communication from the General 

Council of the International Refugee Organization, dated 11 July 1949, Considering that the question of the 

protection of refugees who are the concern of the IRO is an urgent one owing to the fact that the IRO expects to 

terminate its services about 30 June 1950. Considering that at that time there will be still be a considerable 

number of refugees many of whom will not be capable of being rapidly absorbed into the national communities 

of the countries where they are living, and that this number may possibly be increased by other refugees in a 

similar position”. UN. Economic and Social Council. 248 (IX) Study of statelessness: resolutions of 6 and 8 

August 1949, E/1553. 1949. Disponível em: 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/248(IX)>. Acesso em: 6 mar 2017. Tradução 

nossa: "Tendo tomado conhecimento do relatório do Secretário-Geral e da comunicação do Conselho Geral da 

Organização Internacional dos Refugiados, de 11 de Julho de 1949, Considerando que a questão da proteção dos 

refugiados, que são a preocupação da OIR é urgente devido ao fato de que a OIR espera encerrar seus serviços 

cerca de 30 de junho de 1950. Considerando-se que naquela época nhaverá ainda um número considerável de 

refugiados muitos dos quais não será capaz de ser rapidamente absorvido pelas comunidades nacionais dos 

países onde vivem, e que este número pode, eventualmente, ser acrescido de outros refugiados em uma posição 

semelhante". 

287 "Recommends to States involved in changes of territorial sovereignty that they include in the arrangements 

for such changes provisions, if necessary, for the avoidance of statelessness; invites States to examine 

sympathetically applications for naturalization submitted by stateless persons habitually resident in their territory 

and, if necessary, to re-examine their nationality laws with a view to reducing as far as possible the number of 

cases of statelessness created by the operation of such laws; requests the Secretary-General to seek information 

from States with regard to the above-mentioned matters and to report thereon to the Council; notes with 

satisfaction that the International Law Commission intends to initiate as soon as possible work on the subject of 

nationality, including statelessness, and urges that the International Law Commission prepare at the earliest 

possible date the necessary draft international convention or conventions for the elimination of statelessness." 

UN. Summary Records of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems: E/AC.32/SR.2. 1950c. 

Disponível em: <http://www.un.org/law/avl>. Acesso em: 6 mar 2017. Tradução nossa: "Recomenda aos 

Estados-Membros envolvidos nas alterações de soberania territorial, que incluam no regime de provisões, tais 
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 No entanto, foi apenas com a Resolução 526 A (XVII), com a criação da segunda 

Conferencia de Plenipotenciários, realizada em Nova York em 1954, que foi aprovada a 

Convenção das Nações Unidas do Estatuto dos Apátridas de 1954, que entraria em vigor apenas 

em 1961, então garantindo e afirmando os conceitos, direitos e liberdades mínimas dos 

indivíduos apátridas em âmbito global. E apenas em 1961288, com a Resolução 896 (IX) da 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na terceira Conferência de 

Plenipotenciários289, que foi criada a Convenção sobre a Redução dos Casos de 1961, que faz 

referência às medidas para a redução do número de apátridas no mundo.   

Portanto, mesmo diante de alguns protocolos290, o sistema normativo internacional para 

proteção aos indivíduos na situação de apatridia, apenas tornou-se específico com a Convenção 

sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, momento em que a comunidade internacional teve a 

intenção de garantir direitos mínimos relativos à nacionalidade. Importante ressaltar que a 

construção do sistema de proteção internacional aos indivíduos na situação de apatridia, a todo 

momento, caminhou junto com o sistema de proteção dos refugiados, por vezes sendo os 

indivíduos apátridas e refugiados tratados pelo mesmo sistema de proteção internacional, sem 

tanta distinção291. No entanto, maiores estudos sobre o tema, identificaram as distinções e a 

                                                             
alterações, se necessário, para evitar a apatridia; convida os Estados a examinarem num espírito positivo 

aplicações de naturalização submetidas por apátridas com residência habitual no seu território e, se necessário, 

reexaminarem as suas leis sobre a nacionalidade com vista a reduzir o máximo possível o número de casos de 

apatridia criados pelo funcionamento de tal leis; solicita ao Secretário-Geral para buscar informações dos 

Estados no que diz respeito às questões acima mencionadas e que informe ao Conselho; nota com satisfação que 

a Comissão de Direito Internacional pretende iniciar o mais cedo possível o trabalho sobre o tema da 

nacionalidade, incluindo a apatridia, e insiste em que a Comissão de Direito Internacional prepare com a maior 

brevidade possível o projeto de convenção ou de convenções internacionais para a eliminação da apatridia". 

288 A partir do “Report on the Elimination or Reduction of Statelessness", de Roberto Córdova, que sucedeu 

Manley O. Hudson nos trabalhos da Comissão de Direito Internacional da ONU (CDI) sobre proteção e combate 

à apatridia. Assim como com a Convenção de 1954, foi realizado um rascunho da Convenção de 1961 sobre 

redução da apatridia no mundo e foi solicitado que os países fizessem apontamentos e direcionamentos do que 

acharam de tal esboço. A maioria dos Estados apontaram que suas legislações nacionais não eram compatíveis 

com a propostas; contudo, o texto foi mantido e enviado para discussão e aprovação na terceira Conferência de 

Plenipotenciários, e após a deliberação, surgiu a Convenção de 1961. Cf. UN. International Law Commission. 

Report on the Elimination or Reduction of Statelessness: A/CN.4/64. 1953. Disponível em: 

<http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_64.pdf>. Acesso em: 6 mar 2017. 

289 Tecnicamente realizada em duas reuniões: a primeira reunião, mais preparatória, ocorreu entre 24 de março e 

18 de abril de 1959, em Genebra, na Suíça; e a segunda, que é a responsável pelos resultados em si, ocorreu entre 

15 e 28 de agosto de 1961, na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. 

290 “Em 1930, em Haia, foram firmados protocolos aditivos à Convenção sobre Nacionalidade, visando à 

proteção dos apátridas. Com isso, para tentar conferir maior proteção aos indivíduos nessa situação, foram 

concluídos o Protocolo Relativo aos Casos de Apatridia, em 1930 (Decreto 21.789, de 06/09/1932), e a 

Convenção sobre o Estado dos Apátridas, de 1954 (Decreto 4.246, de 22/05/2002).” (CARTAXO, 2010, p. 116).  

291 “Com o advento das Resoluções 248 A e B do ECOSOC, passou-se a se distinguir a pessoa do apátrida com a 

pessoa do refugiado”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à 

condição do cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do 
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“separação entre os grupos foi se tornando mais definida, e os critérios para a qualificação como 

apátrida ou refugiado foram sendo gradativamente consolidados”292. 

 E assim, foi consolidado o sistema internacional de proteção dos apátridas, com a 

Convenção Sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, que representa o marco internacional de 

proteção aos indivíduos na situação de apatridia, tendo em vista que representa de forma oficial 

“o primeiro instrumento jurídico internacional a definir o status e o tratamento devido a essas 

pessoas”293. E em 1961 com a Convenção para Reduzir os Casos de Apatridia, completando, 

até o momento, o sistema internacional sobre apatridia, que aborda “causas e consequências da 

apatridia, que não estão presentes em nenhum outro tratado”294. 

 

4.1 A CONVENÇÃO SOBRE O ESTATUTO DOS APÁTRIDAS DE 1954 E A 

CONVENÇÃO PARA A REDUÇÃO DOS CASOS DE APATRIDIA DE 1961 

 

 As principais normas jurídicas internacionais sobre a situação dos apátridas surgem com 

o intuito de possibilitar uma melhor tutela acerca do tema, além de proporcionar condições 

dignas de vida às pessoas sem nacionalidade, por meio da divulgação do tema perante os 

diversos Estados, da conscientização da comunidade internacional e das sociedades nacionais, 

bem como difundindo os direitos mínimos do ser humano por intermédio de um maior acesso 

à conquista de um vínculo jurídico-político com um Estado, papéis esses desempenhados pelas 

Convenções específicas sobre apatridia.  

                                                             
pensamento jurídico internacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual 

Paulista. Franca, 2015. p. 180. 

292 FRANCO, Raquel Trabazo Carballal. Cidadão de lugar nenhum: o limbo jurídico e a apatridia de facto dos 

emigrados cubanos proibidos de retornar. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de 

Brasília. Brasília, 2014, p. 58. 

293 GODOY, Gabriel Gualano. A proteção internacional aos apátridas. In: JABILUT, Liliana Lyra; BAHIA, 

Alexandre Gustavo Melo Franco; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de (coord). Direito à diferença: aspectos 

de proteção específica às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 510-511. 

294 ACNUR. Campanha das Convenções sobre Apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/campanha-das-convencoes-sobre-apatridia/>. 

Acesso em: 14 nov 2016. 
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 A criação da Comissão das Nações Unidas para os direitos Humanos (CNUDH) pelo 

Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) na estrutura da Organização das Nações 

Unidas proporcionou maiores estudos sobre o tema. O estudo realizado foi o responsável por 

fornecer diretrizes para o embasamento teórico internacional, que daria origem a Convenções 

sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e a Convenção para a Redução dos casos de Apatridia, 

verdadeiros pilares na tutela dos direitos dos indivíduos na situação de apatridia em âmbito 

global. 

 

A Convenção de 1954 reconhece que a apatridia continua sendo produzida, e, 

portanto, busca garantir que os apátridas tenham condições e que desfrutem de normas 

mínimas de tratamento até que seja encontrada uma solução para seus casos. A 

Convenção de 1954 estabelece a definição reconhecida internacionalmente sobre 

quem deve ser reconhecido como apátrida.295 

 

 Vale, ainda, ressaltar que a Segunda Guerra Mundial gerou um grande número de 

refugiados e apátridas, principalmente em decorrência das políticas e ideologias nazistas, 

intensificando a preocupação da recém-criada Organização das Nações Unidas, no intuito de 

prestar a esses indivíduos uma efetiva assistência internacional. Contudo, desde o fim do 

período de conflito, a preocupação com os refugiados foi mais evidente, a proteção a eles 

consolidada com a advento da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. No 

entanto, as questões dos indivíduos na situação de apatridia que não eram também refugiados, 

continuava em aberto, foi quando na Conferência de Plenipotenciários convocada pela 

Resolução 526 A (XVII) do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, realizada em 

Nova York, surgiu a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. A referida Convenção 

apenas entrou em vigor em 1961296. Sendo que a incorporação ao ordenamento jurídico 

brasileiro aconteceu em 22 de maio de 2002, por meio do Decreto nº 4.246297. 

                                                             
295 ACNUR. Campanha das Convenções sobre Apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/campanha-das-convencoes-sobre-apatridia/>. 

Acesso em: 14 nov 2016. 

296 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 184. 

297 Publicação no Diário Oficial da União – DOU, Seção 1, nº 98, de 23 de maio de 2002, pp. 3-6. 
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 A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, foi, portanto, o primeiro 

documento internacional direcionado a estabelecer identificação e proteção aos indivíduos na 

condição de apatridia. Fazendo um importante avanço no contexto de proteção internacional 

para os indivíduos na situação de apatridia, no momento em que permitiu o tratamento de 

igualdade com estrangeiros, e em alguns casos também com nacionais298. Ela possui 42 

artigos299, “que estabelecem conceitos, direitos e obrigações, seja para os apátridas, seja para 

os Estados, seja ainda para a própria ONU, organismos internacionais e comunidade em âmbito 

global”300, com destaque aos seus esforços em construir uma base comum que possibilitem e 

favoreçam uma maior cooperação internacional sobre assuntos de Direitos Humanos desde a 

sua criação. 

 

A Convenção de 1954 procurou trazer melhorias para a situação dos apátridas por 

meio da criação de um estatuto legal “apátrida” que permite a conferência de direitos. 

O apátrida é definido como "uma pessoa que não é considerada como nacional de 

qualquer Estado no âmbito da operação de sua lei". Esta definição é baseada em duas 

premissas: primeiro, que a nacionalidade é a forma moderna de cidadania e da 

condição de habilitação dos direitos e, segundo, que é um vínculo jurídico com um 

Estado que determina se uma pessoa é assistida por seu governo. Em outras palavras, 

a Convenção abrange a apatridia de jure. O princípio que guia a atribuição de direitos 

humanos e o estabelecimento de obrigações para as pessoas apátridas é que elas 

devem receber um tratamento pelo menos equivalente ao que é dado aos estrangeiros 

                                                             
298 "O apátrida está submetido à legislação do Estado onde se encontra. Ele é regido pela lei do domicílio; em 

falta deste, pela da residência. Em 1954, sob os auspícios da ONU, foi concluída uma convenção, em Nova 

Iorque, que deu aos apátridas os mesmos direitos e tratamento que recebem os estrangeiros no território do 

Estado." MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. v. 2. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. p. 1001. 

299 “Possui muitos outros artigos que, por sua vez, têm como objetivos: proteger a situação dos apátridas; afirmar 

direitos, bens e liberdades mínimos a todos que se encontrem sob o status de apatridia; afastar toda 

discriminação entre apátridas e nacionais do país que os acolhe, e também entre apátridas e demais estrangeiros; 

assegurar acesso dos apátridas a serviços, políticas e bens públicos nos países signatários; estabelecer condições 

de igualdade entre os apátridas em si e entre os apátridas e nacionais/estrangeiros; reconhecer a apatridia como 

uma questão sensível e degradante do ser humano em si, e por si como dever a ser enfrentado por toda a 

comunidade de Estados; apresentar as dificuldades dos apátridas para todas as sociedades nacionais, expondo a 

necessidade de amplo amparo, sobretudo, através de vínculos nacionais; expor o contexto da apatridia visando 

sua redução e até erradicação no mundo; abrir caminho para mais dispositivos normativos internacionais e 

nacionais que assegurem, protejam e forneçam amparo aos apátridas; influenciar os países a adotarem políticas 

públicas e posturas governamentais mais sensíveis e condizentes com as necessidades e problemas da apatridia; 

dentre outros”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do 

cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 186. 

300 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 186. 
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que residam legalmente em um Estado. Essas prerrogativas são destinadas a fornecer 

estabilidade, dando ao apátrida garantias que lhe permitam conduzir a vida.301 

 

 A Organização das Nações Unidas ainda preocupada com os casos de apátridia, 

entendeu que os estudos e análises dos casos de apatridia deveriam continuar, com a intenção 

de estabelecer um instrumento com a finalidade de prevenir e reduzir a apatridia propondo, para 

tanto, medidas de repressão e erradicação da apatridia. A Convenção para Redução dos casos 

de Apatridia surgiu em 1961302, também em Nova York, resultado da terceira Conferência de 

Plenipotenciários estabelecendo “mecanismos para prevenir a apatridia e, desta forma, a 

redução da mesma com o tempo”303. A Convenção para Redução dos casos de Apatridia de 

1961, entrou em vigor em 13 de dezembro de 1975, após a sexta ratificação que se fazia 

necessária, consoante previsão da própria Convenção. Incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Decreto nº 8.501 de 18 de agosto de 2015, portanto, após 40 anos da sua entrada 

em vigor. 

 Desta forma, a Convenção para Redução dos casos de Apatridia de 1961304 veio compor 

o sistema internacional de proteção aos apátridas, com a finalidade “de complementar e avançar 

                                                             
301 JUSTO, Nathalia. O regime internacional de proteção às pessoas apátridas em dois momentos: contribuições 

para uma análise sobre a relação entre apatridia, cidadania e ordem internacional. 2012. 194 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. p. 83-84. 

302  “Em 1961, em Nova Iorque, foi concluída sob os auspícios da ONU, uma “convenção para a redução dos 

casos da apatrídia no futuro”. Ela afirma, como um princípio na matéria, que o indivíduo só perde sua 

nacionalidade originária quando tiver adquirido outra e, ainda, que o indivíduo adquirirá “a nacionalidade do 

Estado em cujo território haja nascido”; nos casos em que não for adotado o “jus soli” ele será considerado 

apátrida. Entretanto, a convenção ainda admite a existência de certos casos de retirada de nacionalidade por parte 

do Estado que pode ocasionar a apatridía, por exemplo, a residência de um naturalizado por longo tempo no 

estrangeiro e quando o naturalizado tem uma atitude de deslealdade com o Estado”. MELLO, Celso D. de 

Albuquerque. Curso de direito internacional público.15. ed. 2v. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 1000. 

303 ACNUR. Campanha das Convenções sobre Apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/campanha-das-convencoes-sobre-apatridia/>. 

Acesso em: 14 nov 2016. 

304 “A Convenção de 1961 pretende reduzir apatridia por meio de sua prevenção, impedindoa de ocorrer. Ela 

apresenta respostas para a redução da apatridia a partir das causas que ela aponta para a produção do apátrida. As 

causas da apatridia contempladas são o conflito de legislações sobre nacionalidade, a renúncia da nacionalidade, 

a privação da nacionalidade e a sucessão estatal. A causa que recebe a maior atenção é o conflito de legislações, 

tratada pelos seis primeiros da convenção. A apatridia pode surgir no conflito de legislações de duas maneiras. 

Ela pode ocorrer pela falta de coordenação do jus sanguinis e jus soli para na conferência da nacionalidade no 

nascimento ou por meio dos casos em que a mudança da nacionalidade de alguém com que o indivíduo tem um 

vínculo forte acarreta na perda de sua nacionalidade”. JUSTO, Nathalia. O regime internacional de proteção às 

pessoas apátridas em dois momentos: contribuições para uma análise sobre a relação entre apatridia, cidadania e 

ordem internacional. 2012. 194 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações 

Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. p. 84. 
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na regulação da apatridia em si, [...], já que seu foco primordial é de evitar futuras situações de 

apatridia”305. Os mecanismos de proteção apresentados aos Estados pela Convenção precisam 

ser traduzidos na legislação interna, para que se possa ter efetividade na proteção dos apátridas, 

principalmente no que se refere às questões que envolvem a nacionalidade, fator determinante 

das situações de apatridia. 

 

Empregando-se as salvaguardas elaboradas na Convenção de 1961 a uma pessoa que 

de outro modo seria apátrida, os Estados podem prevenir o surgimento de novos casos 

de apatridia. As disposições da Convenção de 1961 são, Entretanto, igualmente 

relevantes na tarefa de reduzir os casos de apatridia. Isto é feito de duas maneiras. Em 

primeiro lugar, a prevenção da apatridia leva à redução dos casos de apatridia ao longo 

do tempo. Em segundo lugar, ao alinhar suas legislações domésticas com as 

salvaguardas detalhadas na Convenção de 1961, a fim de impedir futuros casos de 

apatridia, os Estados são incentivados a também usar essa oportunidade para reduzir 

a apatridia306 

 

 Portanto, a Convenção de 1961 fornece ferramentas aos Estados sobre a concessão da 

nacionalidade, sobre a perda da nacionalidade ou a sua renúncia, sobre a privação da 

nacionalidade, sobre a transferência de território, todas com o intuito de evitar e solucionar a 

questão da apatridia. A Convenção oferece um novo padrão de normas sobre apatridia, na 

medida em que visa salvaguardas basilares detalhadas contra a apatridia em âmbito global, mas 

que devem ser implementadas e observadas por meio da legislação sobre nacionalidade em cada 

um dos Estados signatários, com destaque a aplicação conjunta dos sistemas jus solis e jus 

sanguinis quando da aquisição de nacionalidade originária, a fim de que não se observe a 

incidência de casos de apatridia em razão do conflito entre legislações internas dos Estados. 

 De forma que tanto a Convenção de 1954 como a Convenção de 1961 representam 

documentos internacionais de inestimável valor na proteção internacional dos indivíduos em 

situação de apatridia. Haja vista que a redução da apatridia, bem como a regulamentação da 

condição dos indivíduos em situação de apatridia “contribui não só para o desenvolvimento 

                                                             
305 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 190. 

306 ACNUR. Prevenção e redução da apatridia, 2011. Disponível em: < http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4fd737242>. Acesso em: 03 dez 2016. 
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econômico e social, mas também para um amplo respeito ao Estado de Direito em todas as 

sociedades”307. Afinal de contas, se o esforço em solucionar essas questões for de todos os 

Estados, toda a comunidade internacional se beneficiará. Sendo, portanto, de interesse da 

Organização das Nações Unidas, uma maior quantidade de países venha a apoiar e se filiar as 

Convenções sobre os casos de apatridia. O Alto comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, demonstrando a sua preocupação com as questões de apatridia, vem realizando 

campanhas em nível global, com o intuito de convocar os Estados a aderir às Convenções de 

1954 e 1961. Tendo em vista, que se o apoio for generalizado, mais facilmente será atingido o 

objetivo de erradicação dos casos de apatridia no mundo. 

As Convenções sobre apatridia308 ainda carecem de ratificação por parte de diversos 

países, contando ainda, com poucos países que aderiram, frente ao número de países que fazem 

parte das Nações Unidas. No entanto, o número de países vem aumentando, tendo em vista as 

campanhas realizadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas com a intenção justamente 

de demonstrar as vantagens para todos os países que resolveram aderir às Convenções, bem 

como para toda a comunidade internacional. 

 

A campanha do ACNUR está sendo lançada em meio a sinais positivos de uma 

mudança internacional de atitude em relação à apatridia. Há apenas três anos, havia 

apenas 100 Estados signatários dos dois tratados de apatridia - a Convenção de 1954 

da ONU sobre o Estatuto dos Apátridas e a Convenção de 1961 para Reduzir os Casos 

de Apatridia. Hoje, o número de adesões é de 144, agregando massa crítica à 

discussão.309 

 

                                                             
307 ACNUR. Campanha das Convenções sobre Apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/campanha-das-convencoes-sobre-apatridia/>. 

Acesso em: 14 nov 2016. 

308 Listas dos Estados parte das Convenções de 1954 e 1961 disponíveis, respectivamente, em: 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20V/V-3.en.pdf> e 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1248>. Acesso 

em: 01 de jul. 2016. 

309 ACNUR. ACNUR lança hoje campanha global pelo fim da apatridia até 2024.04 nov 2014. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/acnur-lanca-hoje-campanha-global-pelo-fim-da-apatridia-ate-

2024/>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/acnur-lanca-hoje-campanha-global-pelo-fim-da-apatridia-ate-2024/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/acnur-lanca-hoje-campanha-global-pelo-fim-da-apatridia-ate-2024/
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4.1.1 Referência a outros instrumentos internacionais de proteção   

 

A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e a Convenção para Redução dos 

casos de Apatridia de 1961 representam as únicas normas internacionais no arcabouço das 

Nações Unidas a tratar de forma incisiva e exclusiva da identificação, prevenção, redução da 

apatridia e da proteção aos apátridas, no entanto, existem diversos outros documentos 

internacionais nos quais contêm normas que se relacionam diretamente com nacionalidade e 

apatridia, estabelecendo uma gama de direitos humanos a serem gozados por todos os 

indivíduos – inclusive os apátridas. Portanto, os esforços para proteger os direitos dos grupos 

vulneráveis, das minorias e dos necessitados ao redor do mundo, como por exemplo, os 

apátridas, não se limita a esses três instrumentos, existem outros documentos internacionais que 

visam tutelar, amparar e proteger a situação de indivíduos em situação de apatridia, a fim de 

que a noção de dever internacional de assistência jurídico-social e política seja levada à 

efetividade310.  

Pode-se citar o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais311 de 

1966, adotado pela Organização das Nações Unidas, com a previsão para os Estados signatários 

de conceder direitos, bens e liberdades econômicas, sociais e culturais para os indivíduos que 

se encontrem em seu território, inclusive com benefícios envolvendo matéria de trabalho, saúde, 

educação, moradia, alimentação, dentre outros, visando um padrão de vida digno e adequado 

                                                             
310 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 213. 

311 Por exemplo, artigo 1°, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966: "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 meios de subsistência. 3. Os Estados 

partes do 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." ONU. Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Nova Iorque, 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D0591.htm>. Acesso em: 05 mar. 2017. 
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para todos, nacionais e estrangeiros312. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos313 

de 1966 constitui um documento com finalidade de resguardar direitos basilares e inerentes do 

próprio ser humano e visa efetivá-los no âmbito interno dos Estados signatários lidando, 

portanto, de forma direta com a questão da apatridia, na medida em que propõe a extensão do 

direito de nacionalidade a todos os indivíduos314. Nesse liame de proteção à criança contra a 

apatridia há também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças de 1989315, que 

dispõe sobre a garantia a uma nacionalidade à criança, imediatamente, quando do seu 

nascimento. 

Outro documento importante é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou 

Pacto de San José da Costa Rica de 1969316, com destaque no cenário internacional, haja vista 

ser considerada um dos alicerces centrais do sistema interamericano de proteção e tutela dos 

Direitos Humanos, que garante o direito à nacionalidade a todos os indivíduos317. Da mesma 

forma merece destaque a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher de 1979318, tendo em vista que visa afirmar o direito de igualdade entre os 

sexos, impedindo que mais mulheres se tornassem apátridas devido ao preconceitos e 

                                                             
312 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 213. 

313 No Brasil, promulgado pelo Decreto n° 592, de 6 de julho de 1992. Cf. BRASIL. Decreto 592, de 6 de julho 

de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Diário Oficial 

da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 7 jul. 1992. p. 8716. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>. Acesso em: 5 mar. 2017. 

314 Artigo 24, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, in verbis: 3º. Toda criança terá o 

direito de adquirir uma nacionalidade.   

315 No Brasil, promulgado pelo Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 1990. Cf. BRASIL. Decreto 99.710, 

de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 22 nov. 1990. p. 2. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D99710.htm>. Acesso em: 5 mar. 2017. 

316 No Brasil, promulgado pelo Decreto n° 678, de 6 de novembro de 1992. Cf. BRASIL. Decreto n. 678, de 6 de 

novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 nov. 1990. p. 

15562. Anexo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and67892.pdf>. 

Acesso em: 5 mar. 2017. 

317 Artigo 20, do Pacto de São José da Costa Rica de 1969, in verbis: Direito à Nacionalidade 1-Toda pessoa tem 

direito a uma nacionalidade. 2-Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver 

nascido, se não tiver direito a outra. 3-A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do 

direito de mudá-la. OEA. Pacto de São José da Costa Rica de 1969. São José da Costa Rica, 1969. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2017. 

318 No Brasil, foi ratificada em 01 de fevereiro de 1984, e teve seus protocolos facultativos promulgados pelo 

Decreto nº 4.316, de 30 de julho de 2002. 
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discriminação ao longo da história e devido ao arbítrio dos maridos319. Nesse liame, em matéria 

de discriminação, tem-se a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial de 1965320, que estabelece direitos dos estrangeiros e afirma a 

diversidade. 

Existem ainda as normas regionais, que fazem referência às questões de nacionalidade, 

e que refletem diretamente na proteção aos casos de apatridia. Essas normas também compõem 

o sistema de proteção aos indivíduos em situação de apatridia, demonstrando importante 

parâmetro para o reconhecimento do direito à nacionalidade, estabelecendo muitas vezes 

obrigações aos Estados-membros, com o intuito de prevenir a apatridia por meio de 

salvaguardas nas leis nacionais com relação à nacionalidade. Como a Declaração de Brasília 

sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano, que realça e consolida 

em vários países americanos321 o ideal de proteção aos indivíduos em situação de refúgio e de 

apatridia322. 

                                                             
319 Preâmbulo, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 

1979, in verbis: "Considerando que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres; 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma o princípio da não discriminação e 

proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e que cada pessoa pode 

prevalecer-se de todos os direitos e de todas as liberdades aí enunciados, sem distinção alguma, nomeadamente 

de sexo; Considerando que os Estados Partes nos pactos internacionais sobre direitos do homem têm a obrigação 

de assegurar a igualdade de direitos dos homens e das mulheres no exercício de todos os direitos económicos, 

sociais, culturais, civis e políticos; Considerando as convenções internacionais concluídas sob a égide da 

Organização das Nações Unidas e das instituições especializadas com vista a promover a igualdade de direitos 

dos homens e das mulheres; Considerando igualmente as resoluções, declarações e recomendações adoptadas 

pela Organização das Nações Unidas e pelas instituições especializadas com vista a promover a igualdade de 

direitos dos homens e das mulheres; Preocupados, no entanto, por constatarem que, apesar destes diversos 

instrumentos, as mulheres continuam a ser objecto de importantes discriminações; Lembrando que a 

discriminação contra as mulheres viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, 

que dificulta a participação das mulheres, nas mesmas condições que os homens, na vida política, social, 

económica e cultural do seu país, que cria obstáculos ao crescimento do bem-estar da sociedade e da família e 

que impede as mulheres de servirem o seu país e a Humanidade em toda a medida das suas possibilidades; [...]" 

ONU. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Nova Iorque, dez. 

1979. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm>. Acesso em: 5 

mar. 2017. 

320 No Brasil, foi promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Cf. BRASIL. Decreto n. 

65.810, de 8 de dezembro de 1969. Promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação Racial. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 dez. 1969. Seção 1. p. 

10536. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id =94836>. Acesso em: 

5 mar. 2017. 

321 Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, e a República Bolivariana da Venezuela. 

322 Declaração de Brasília Sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano, in verbis: " 

Reunidos na cidade de Brasília no marco da celebração do sexagésimo aniversário do Alto Comissariado das 
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 Portanto, existem diversos documentos internacionais, que de forma direta ou indireta, 

tutelam o fenômeno da apatridia ao redor do mundo, de forma a demonstrar que não faltam 

normas para proteger os indivíduos que se encontram nessa situação, ou seja, não há falta de 

amparo normativo ao apátrida, no plano formal, mas faltam medidas, diretrizes e interesse dos 

Estados em efetivar internamente essa proteção. Para tanto, os Estados precisam despertar para 

a importância desses instrumentos, que foram objeto de lutas e árduos trabalhos durante anos, 

no intuito de reconhecer direitos no plano internacional, fazendo-se necessária a sua “efetivação 

e aplicação e equânime ao seu destinatário: o ser humano”323.   

 

4.2 NORMAS E PLANOS DE AÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO PARA PROTEÇÃO AOS 

INDIVÍDUOS NA SITUAÇÃO DE APATRIDIA 

 

 A República Federativa do Brasil vem assumindo um importante papel no que tange à 

asseguração de direitos fundamentais do ser humano, considerado como parâmetro na defesa 

dos necessitados. E assim, de igual forma, com a realidade dos migrantes internacionais, em 

                                                             
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e do 

quinquagésimo aniversário da Convenção para a Redução dos Casos de Apatrídia de 1961. Ressaltando a 

contribuição do continente americano para o fortalecimento da proteção das vítimas de deslocamento forçado e 

dos apátridas por meio da adoção de tratados multilaterais sobre refúgio, apatrídia e de direitos humanos. 

Reconhecendo o trabalho do ACNUR para promover o direito internacional dos refugiados e as orientações 

sobre o deslocamento forçado e apátridas, bem como sua responsabilidade de supervisão em matéria de 

refugiados e apátridas. [...] Reiterando o direito de toda pessoa de buscar e receber refúgio e a importância do 

direito à nacionalidade, consagrados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e na 

Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. [...]Sublinhando a contribuição fundamental 

desempenhada pelos Estados, com o apoio do ACNUR, dos doadores, das instituições nacionais para a 

promoção e proteção dos direitos humanos e das organizações da sociedade civil, entre outros, para cuidar, 

proteger e buscar soluções duradouras para os refugiados, os apátridas e as pessoas deslocadas internas. [...] 

RESOLVEM: 7. Instar os países do continente americano a considerarem aderir aos instrumentos internacionais 

sobre apatridia, revendo a sua legislação nacional para prevenir e reduzir as situações de apatridia e fortalecer os 

mecanismos nacionais para o registro universal de nascimentos. 8. Promover os valores da solidariedade, 

respeito, tolerância e multiculturalismo, ressaltando a natureza não-política e humanitária da proteção dos 

refugiados, deslocados internos e apátridas, e reconhecendo seus direitos e obrigações, bem como suas 

contribuições positivas para a sociedade". ACNUR. Declaração de Brasília Sobre a Proteção de Refugiados e 

Apátridas no Continente Americano. Brasília, DF, nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Declaracao_de_Brasilia_sobre_a_Protecao_de

_Refugiados_e_Apatridas_no_Continente_Americano.pdf?view=1>. Acesso em: 5 mar. 2017. 

323 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 225. 
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especial os apátridas. O Estado brasileiro é conhecido pelo seu papel humanitário e assistencial 

no cerne internacional, um país de paz e desenvolvimento coletivo, que cada vez mais vem se 

aperfeiçoando no tratamento das questões que envolvem os casos de apatridia, sendo inclusive 

referenciado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados como um “caso de 

sucesso”324, no que se refere à adoção de medidas no sentido de implementar no seu 

ordenamento jurídico interno normas de proteção aos indivíduos nessa situação, marcado por 

traços de pioneirismo legislativo e em suas políticas públicas na tutela do direto do vulnerável, 

e por isso, ao longo de sua história desenvolveu diversas formas, instrumentos ou meios a fim 

de melhor garantir os preceitos basilares e mínimos dos direitos fundamentais no âmbito de seu 

território nacional325. 

 O Brasil aderiu às Convenções de 1954 e de 1961. A Convenção sobre o Estatuto dos 

Apatridas de 1954 teve seu texto aprovado pelo Legislativo brasileiro em 5 de abril de 1995, 

ou seja, quarenta e um ano após o seu surgimento no cenário internacional, por meio do Decreto 

Legislativo nº 38 de 1995326, com sua promulgação pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 

2002327. Enquanto que a Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961 teve a 

aprovação do seu texto pelo Decreto Legislativo nº 274, de 04 de outubro de 2007328, e sua 

promulgação pelo Decreto nº 8.501, de 18 de maio de 2015329. Observa-se que algum tempo se 

passou até que o Estado brasileiro finalizasse o processo de adesão com a promulgação de 

                                                             
324 ACNUR. Comunicado lançado pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) em agosto de 2011, por 

ocasião da ‘Campanha das Convenções sobre Apatridia’. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Apatridia_no_mundo.pdf>. Acesso em: 02 

set. 2016. 

325 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 341. 

326 BRASIL. Decreto Legislativo nº 38, de 05 de abril de 1995. Aprova o texto da Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas. Disponível em: 

<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/8b6939f8b38f377a03256ca200686171/501ed05b195341

b4032569fa00695897?OpenDocument> Acesso em: 10 dez. 2016. 

327 BRASIL. Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm.> Acesso em: 10 dez. 2016. 

328 BRASIL. Decreto Legislativo nº 274, de 2007. Aprova o texto da Convenção para Redução dos Casos de 

Apatridia. Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=235172&norma=256140> Acesso em: 10 

dez. 2016. 

329 BRASIL. Decreto nº 8.501, de 18 de agosto de 2015. Promulga a Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8501.htm> 

Acesso em: 10 dez. 2016. 
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ambas as Convenções, o que em um primeiro momento poderia demonstrar um desinteresse em 

relação ao caso, entretanto, algumas medidas internas já vinham sendo tomadas no sentido de 

diminuição dos casos de apatridia. 

 O país representa na América do Sul o precursor de diversas transformações necessárias 

a fim de que se vislumbre uma evolução no quadro da apatridia internacional. A Emenda 

Constitucional nº 54 de 2007 é um exemplo de ações do legislativo brasileiro, no sentido de 

solucionar casos de apatridia. A Emenda Constitucional resolveu a questão dos “brasileirinhos 

apátridas”, reafirmando um caminho de maior facilidade e praticidade ao acesso e aquisição da 

nacionalidade brasileira para os nascidos no exterior cujos pais fossem brasileiros, que estava 

consolidado na redação original do dispositivo constitucional330, na medida em que determinou 

uma nova redação à alínea “c” do inciso I do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 

permitindo o registro em repartições brasileira competente dos indivíduos nascido no 

estrangeiro, mas que sejam filhos de pai ou mãe brasileiro. Dessa forma, facilitando a aquisição 

da nacionalidade originária, dos indivíduos nessa situação331. 

 É neste liame também que surge a iniciativa nacional de promover de forma ainda mais 

incisiva a prevenção e redução da apatridia no continente sul-americano em 2010, quando foi 

realizado em Brasília o Encontro Internacional sobre Proteção de Refugiados, Apátridas e 

Movimentos Migratórios Mistos nas Américas, evento que iniciou naquele ano o ciclo de 

comemorações dos sessenta anos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

                                                             
330 É desta forma que tem afirmado a prática forense brasileira: CONSTITUCIONAL. REGISTRO DE 

NASCIMENTO EM CONSULADO BRASILEIRO NO ESTRANGEIRO. REGISTRO CIVIL. 

ASSENTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. BRASILEIRA NATA. 1. A requerente (filha de pais brasileiros) 

nasceu em 26 de fevereiro de 1981 em Frankenthal, Alemanha, sendo devidamente registrada perante 

Embaixada da República Federativa do Brasil em Francfort/Meno, Alemanha, preenchendo, assim, todos os 

requisitos exigidos pela redação originária do artigo 12, I, "c", da Constituição Federal (vigente à época). 2. É 

certo que a Emenda Constitucional de Revisão n.º 03/1994 alterou a redação do dispositivo referido, afastando a 

possibilidade de o simples registro em Consulado brasileiro no exterior conferir nacionalidade originária a 

pessoas nascidas no estrangeiro (a redação originária foi restabelecida pela EC n.º 54/2007). Contudo, os 

nascidos anteriormente à referida Emenda Constitucional, desde que preenchidos os requisitos à época 

necessários, têm direito adquirido à nacionalidade originária, prescindindo de qualquer manifestação de opção 

perante o Judiciário pátrio. (TRF - Porto Alegre - Reexame Necessário Cível - 5008342-59.2012.404.7205, 

Relator: Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 2013.) Cf. PORTO ALEGRE. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/>. Acesso em: 4 abr. 2017 

331 Denominados de “brasileirinhos apátridas” até então, que eram aqueles indivíduos que nascidos no exterior de 

pai brasileiro ou mãe brasileira, não conseguiam adquirir uma nacionalidade. LIBARDI, Monique. Teoria 

cultural da constituição: uma análise da apatridia e do refúgio. In: LANCHOTTI, Andressa de Oliveira; DIZ, 

Jamile Bergamaschine Mota (coord). Direito internacional dos direitos humanos III. Florianópolis: CONPEDI, 

2017, p. 46-61. 
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(ACNUR). Nesse, dezoito países latinos332 se reuniram e concordaram na necessidade de 

ampliação e de uma maior e melhor proteção ao migrante, em especial, ao apátrida e ao 

refugiado, que se deslocasse por seus territórios em busca de proteção e efetivação de direitos. 

De tal acordo, por sua vez, emanou o compromisso denominado Declaração de Brasília sobre 

a Proteção de Pessoas Refugiadas e Apátridas nas Américas, assinado em 11 de novembro de 

2010.   

 A Declaração de Brasília de 2010333 é de grande importância no que se refere às questões 

que envolvem a proteção dos povos em situação de vulnerabilidade, como vivem, por exemplo, 

os apátridas, tendo em vista que foi responsável pela renovação e reafirmação do papel dos 

Estados no seu dever de protegerem os indivíduos na situação de apatridia. A Declaração 

representa um verdadeiro compromisso dos países signatários de atuarem em prol de uma 

melhor proteção para os refugiados e outros povos vulneráveis que vislumbrem no 

deslocamento a única solução possível para sua situação degradante, como os apátridas; os 

países se comprometeram a empreender os recursos e esforços que se fizerem necessários na 

proteção desses indivíduos, almejando sua erradicação. 

 Outrossim, ainda sob o enfoque do importante papel desempenhado pelo Estado 

brasileiro na proteção dos indivíduos na situação de apatridia em âmbito internacional, também 

de insere a busca do país por meios e formas que leve ao aprimoramento do processo que o 

indivíduo nessa situação é compelido a passar, a fim de que garanta seus direitos e adquira 

proteção de um Estado. Até porque as Convenções de 1954 e 1961 não preveem em seu bojo 

um procedimento específico para se estabelecer o status de apátrida a uma pessoa, não existe, 

portanto, nenhum documento ou manual para orientar os países receptores de indivíduos 

                                                             
332 Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, e a República Bolivariana da Venezuela. 

Além destes Estados, o Canadá e os Estados Unidos da América participaram apenas como observadores. 

333 “Dentre suas várias propostas, a Declaração prega: o total e irrestrito respeito ao princípio de não devolução 

dos refugiados e dos apátridas que assim se enquadrassem; a cooperação nas fronteiras entre os Estados a fim de 

haja mais assistência humanitária e proteção ao vulnerável, e menos rejeição, preconceito e discriminação; a 

retirada da entrada ilegal de estrangeiros nos países, da seara penal, buscando assim, verdadeira despenalização 

de tal conduta; e por fim, o estímulo e ampla difusão do contexto da apatridia e do refúgio no âmbito interno dos 

países signatários, a fim de que se observe a aderência às Convenções internacionais sobre o tema, além da 

contínua criação de leis nacionais e políticas públicas que amenizem a situação dessas pessoas em cada um dos 

Estados”. BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do 

cidadão estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 343. 
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deslocados para se verificar se realmente trata-se de uma incidência de apatridia334. Nesse 

sentido é o caso do Projeto de Lei nº 2.516 de 2015 que tramita no Congresso Nacional335, 

projeto esse que será objeto de maiores considerações adiante.  

 Mesmo diante de toda atuação em cerne internacional e de impacto global, o Estado 

brasileiro se destaca ainda em seu âmbito interno por ser sensível à realidade e às maiores 

necessidades imediatas dos apátridas e demais estrangeiros; que dentre várias, poder-se-ia 

despontar a necessidade de passar pela burocracia e regularização nos países a fim de que seja 

possível uma permanência segura, justa e digna, já que estar de forma legal e regular em um 

país acarreta consigo de maneira inerente um rol de outros benefícios e necessidades urgentes 

dos apátridas, como acesso à saúde, melhores condições de moradia e alimentação, 

oportunidade de emprego, perspectivas de construção de uma família e de uma vida estável, 

dentre outros336. O Brasil, portanto, vem demonstrando interesse crescente em realizar cada vez 

mais ações e reformulação em sua legislação no intuito de prevenir e reduzir o número de 

indivíduos na situação de apatridia. Isso pode ser constatado pela análise de alguns planos de 

ação desenvolvidos pelo Estado Brasil com essa determinada finalidade. 

Além de ter aderido às Convenções internacionais sobre o Estatuto dos Apátridas de 

1954 e para Redução dos casos de Apatridia de 1961, o Brasil também é parte de outros 

instrumentos de proteção no âmbito regional, como por exemplo, da Declaração de Cartagena 

sobre Refugiados (1984); da Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas 

(1994); da Declaração e Planos de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional 

dos Refugiados na América Latina (2004); da Declaração de Brasília Sobre a Proteção de 

Refugiados e Apátridas no Continente Americano (2010); da Declaração de Princípios do 

                                                             
334 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 343. 

335 “Pretende o Estado brasileiro inovar e ampliar a proteção ao apátrida e o combate à apatridia através de 

instrumentos normativos nacionais, estabelecendo novos conceitos e ideais, e principalmente um próprio 

procedimento administrativo de mecanismos internos para determinação, identificação e devida assistência de 

quem é ou não apátrida”. (BARBOSA, 2015. p. 343-344). 

336 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 344. 
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Mercosul sobre Proteção Internacional de Refugiados (2012) e da Declaração e Plano de Ação 

do Brasil de 2014337. 

  Fato que já nos fornece alguma dimensão sobre o interesse do Brasil nas questões de 

proteção aos apátridas, muito também da sua herança de país receptor de imigrantes. 

Atualmente338, segundo informação do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), criado 

pela lei brasileiro de refúgio, o Brasil conta com 8.863 refugiados distribuídos em total de 79 

nacionalidades distintas339. Lembrando que muitos dos indivíduos na situação de apatridia, que 

não sejam também refugiados, não fazem parte dessa estatística, o que nos leva a acreditar que 

o número de apátridas é relevante. 

 Em dezembro de 2014, o Brasil sediou a Conferência Cartagena +30, encontro em que 

os países da América Latina e Caribe se comprometeram a aderir às Convenções Internacionais 

de 1954 e 1961 relacionadas à proteção aos apátridas, além de se comprometerem com a 

esforços no sentido de implementá-las no seu ordenamento jurídico doméstico340. Nessa 

ocasião foi adotada a Declaração e Plano de Ação do Brasil, instrumento que pode ser 

considerado de grande relevância quanto ao enfrentamento das questões contemporâneas que 

envolvem os indivíduos na situação de deslocamento. 

 Outro importante evento que compõe o plano de ação brasileiro para as questões de 

apatridia, diz respeito ao encontro realizado em novembro de 2016 no Equador, com a presença 

de cerca de 30 parlamentares de 16 países da América Latina, com o propósito de promover 

ações legislativas sobre a adesão dos países às Convenções sobre apatridia, além de 

conscientização da necessidade de adequação da legislação doméstica as questões relativas à 

nacionalidade e o procedimento de determinação da apatridia. Evento esse que na verdade 

                                                             
337 ONUBR. Avanços e desafios da proteção aos refugiados no Brasil. Brasília, dezembro de 2014.  Disponível 

em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/01/UN-Position-Paper-Protection-of-Refugees.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2016. 

338 Dados até abril de 2016. 

339 ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

340 ONUBR. Avanços e desafios da proteção aos refugiados no Brasil. Brasília, dezembro de 2014.  Disponível 

em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/01/UN-Position-Paper-Protection-of-Refugees.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2016. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/01/UN-Position-Paper-Protection-of-Refugees.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/01/UN-Position-Paper-Protection-of-Refugees.pdf
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integra esforços para a implementação do plano de Ação do Brasil de 2014, e o Plano de Ação 

Mundial do ACNUR para acabar com a apatridia até 2024341. 

 O evento acima mencionado teve como objetivos específicos: 

 

1 - promover uma maior compreensão sobre o problema da apatridia na América, 

assim como difundir as ações do Plano de Ação Mundial e do Plano de Ação Brasil 

destinados à erradica-la; 2 - apoiar a formulação da legislação nacional para: a) 

assegurar que nenhuma criança nasça apátrida na América, e que a legislação de 

nacionalidade dos países seja coerente com as normas internacionais sobre prevenção 

da apatridia e sobre os direitos humanos; b) estabelecer procedimentos de 

determinação de apatridia e; c) facilitar a naturalização; 3 - promover a adesão às 

convenções sobre apatridia; 4 - promover o seguimento regional às conclusões e 

recomendações da Conferência Mundial “Assegurando o direito de todos à 

nacionalidade: o papel dos parlamentares na prevenção e na erradicação da 

apatridia”.342 

 

 Portanto, todas essas ações e compromissos, empreendidos pelo Estado brasileiro 

referentes às questões da apatridia evidenciam que o Brasil está atento a essa realidade, e 

preocupa-se que o apátrida ou até mesmo qualquer outro estrangeiro em seu território, tenham 

garantidos seus direitos fundamentais. Tudo implica ser o Estado brasileiro considerado 

referência na proteção aos indivíduos que se encontrem na situação de apatridia, contudo 

avanços ainda existem para cumprir de forma eficiente sua missão em prevenir e erradicar as 

situações de apatridia no território nacional.    

 

4.2.1 Considerações sobre o Projeto de Lei nº 2.516 de 2015 e Decreto nº 8.757 de 2016 

 

                                                             
341 ACNUR. Parlamentares se reuniram em Quito para promover respostas à apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/parlamentares-se-reuniram-em-quito-para-promover-respostas-

a-apatridia/>. Acesso em: 16 jan. 2016. 

342 ACNUR. Parlamentares se reuniram em Quito para promover respostas à apatridia. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/parlamentares-se-reuniram-em-quito-para-promover-respostas-

a-apatridia/>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
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 Em razão dos diversos esforços do Estado brasileiro no sentido de realizar alterações e 

adaptações na sua legislação interna, com a intensão de permitir uma melhor proteção, e até 

mesmo prevenção e redução dos casos de apatridia no território nacional, merece considerações 

as mais recentes e que fazem referência aos casos de apatridia, quais sejam: o Projeto de Lei nº 

2.516 de 2015, que cria a Lei de Migrações, em contraposição ao Estatuto do Estrangeiro; e a 

Lei nº 8.757 de 2016, que altera o Decreto nº 86.715 de 1981, para dispor sobre a situação 

jurídica do estrangeiro na República Federativa do Brasil. 

Em primeiro lugar, serão feitas as considerações acerca do Projeto de Lei nº 2.516∕2015, 

em tramitação no Congresso Nacional, que visa estabelecer uma nova Lei de Migrações. Vale 

ressaltar que as reivindicações em torno da revogação do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815 

de 1980) em vigor, sempre existiram e remontam ao começo da década de 1990, haja vista ser 

a legislação atual em vigor de 1980, elaborada, portanto, no período da ditadura militar, fato 

que indica uma subordinação aos temas de segurança nacional, e vê o indivíduo estrangeiro 

como uma ameaça, e dessa forma dificulta a sua regularização. Contudo, nenhuma proposta 

chegou tão perto de obter êxito como a que está sendo debatida pelo Congresso. 

Antes de adentrar na proposta de nova Lei de Migrações atualmente em discussão343, 

importante fazermos referência a alguns documentos que contribuíram para a construção e 

discussões sobre o tema, como o Projeto de Lei nº 5.655 de 2009 de autoria do Poder Executivo, 

que intenta colocar no centro da legislação migratória a garantia dos direitos fundamentais dos 

migrantes, assegurada na Constituição Federal de 1988 e prejudicada pela permanência da Lei 

nº 6.815/1980, visando modificar as regras relativas principalmente ao ingresso, permanência 

e saída de estrangeiros do território brasileiro, bem como o instituto de naturalização. No 

entanto, esse Projeto de Lei, atualmente na situação de arquivado344, não usufruiu, desde a etapa 

de anteprojeto por parte do Ministério da Justiça, de grande repercussão ou relevância, na 

                                                             
343 “A proposta de nova Lei de Migrações atualmente em discussão é uma combinação de pelo menos três 

anteprojetos de lei: o PL n. 5.655/2009, conhecido como projeto Lula; o PLS n. 288/2013, de autoria do senador 

Aloysio Nunes; e o Anteprojeto de Lei das Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil, 

formulado em 2014 por uma “comissão de especialistas”, criada no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça do 

Ministério da Justiça”. FARHAT, Rodrigo. É preciso votar a nova lei das migrações. Entrevista da antropóloga 

Bela Feldman-Bianco, professora da Unicamp e Coordenadora do Comitê Migrações e Deslocamentos da 

Associação Brasileira de Antropologia. Publicação digital da Revista Le Monde Diplomatique Brasil, em 20 fev 

2017. Disponível em: <http://diplomatique.org.br/e-preciso-votar-a-nova-lei-das-migracoes/>. Acesso em: 12 

abr 2017. 

344 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 5.655, de 20 de julho de 2009. Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102>. Acesso em: 10 abr 2017. 
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medida em que não avançou como esperado na configuração enquanto instrumento efetivo de 

Direitos Humanos345. 

Outro importante documento é o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direito dos Migrantes no Brasil346, que foi resultado dos estudos realizados por uma comissão 

de especialistas instituída pelo Ministério da Justiça, através da Portaria nº 2.162 de 2013, haja 

vista o anacronismo do Estatuto do Estrangeiro e com a realidade de fluxos migratórios 

crescentes e da necessidade de promover os direitos fundamentais dos indivíduos envolvidos 

nesses fluxos. De forma que era evidente a necessidade de renovação da legislação interna, e 

sua consonância com as normas internacionais, pois uma vez o Brasil aderindo a elas se 

compromete em implementá-las no seu ordenamento jurídico doméstico347.  

Por fim, o Projeto de Lei nº 2.516, que foi apresentado em 04 de agosto de 2015, com a 

seguinte ementa “Instituir a lei de Migração”, com vistas a alterar o Decreto-lei nº 2.828 de 

1940 e revogar as Leis nº 818 de 1949 e nº 6.815 de 1980348. O projeto de Lei coloca os direitos 

humanos como viga mestra das relações nacionais acerca das políticas migratórias, visando à 

substituição do Estatuto do Estrangeiro de 1980, que foi criado durante o período de Regime 

Militar no Brasil. Dessa forma, alterando o paradigma da política migratória em vigor no Brasil, 

colocado agora com embasamento dos direitos humanos. E foi justamente por essa mudança de 

paradigma para incluir os direitos humanos que o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados por meio da sua representação no Brasil, destaca o relevante papel desse projeto 

                                                             
345 REQUIÃO, Ricardo Bezerra. Entrada pela porta dos fundos: os determinantes domésticos e internacionais 

de proteção brasileira aos Direitos Humanos. 2015. 232p.Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – 

Universidade de Brasília. Brasília, 2015. 

346 COMISSÃO DE ESPECIALISTAS (PORTARIA MJ N. 2162/2013). Anteprojeto de Lei de Migrações e 

Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Friedrich Ebert Stiftung, Brasília, 2014. 

347 “Alguns dos fundamentos do Anteprojeto são: igualar os direitos entre os nacionais e os estrangeiros; 

esclarecer os migrantes a respeito de seus direitos, abrindo-lhes mais espaço para reivindicações e denúncias; 

adaptar as garantias legais do Estado brasileiro à realidade da mobilidade humana, da globalização econômica e 

dos avanços correspondentes no Direito Internacional”. REQUIÃO, Ricardo Bezerra. Entrada pela porta dos 

fundos: os determinantes domésticos e internacionais de proteção brasileira aos Direitos Humanos. 2015. 

232p.Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília. Brasília, 2015. 

348 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 2.516, de 04 de agosto de 2015. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=159491>. Acesso em: 12 jan. 

2017. 
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de Lei349. Dessa forma, aportando no plano legal brasileiro a tendência global dos direitos 

humanos de todos, inclusive dos não nacionais. 

O projeto recebeu contribuições de diversos órgãos do governo350, da academia e da 

sociedade civil, necessário em razão do compromisso assumido pelo Brasil com a Organização 

das Nações Unidas. Compatibilizando a lei migratória com a Constituição Federal de 1988 e 

com os tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, equiparando os direitos dos migrantes 

aos dos cidadãos nacionais351. O projeto foi aprovado em 18 de abril de 2017352 no Senado 

Federal353, o seu início se deu no Senado com o Projeto de Lei nº 288/2013, sendo encaminhado 

para a Câmara dos Deputados, onde foi analisado por uma Comissão Especial, na qual o projeto 

foi reescrito, dando origem ao Projeto de Lei nº 2.516/2015, que foi aprovado pelo plenário da 

Câmara dos Deputados em 7 de dezembro de 2016. Em razão dessas modificações na Câmara, 

a proposta da Lei de Migração precisou voltar ao Senado como projeto substitutivo, onde foi 

analisada novamente pela Comissão de Relações Exteriores da Casa, e foi devidamente 

aprovado pelo plenário do Senado, encaminhado para sanção presidencial em 04 de maio de 

2017. 

 Vale, ainda ressaltar que o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direito dos 

Migrantes no Brasil traz na sua redação a disposição no sentido de que o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE) será o órgão com competência administrativa para concessão do status 

de apátrida354. Representando um caminho de bom senso, em que uma lacuna será preenchida 

                                                             
349 ONUBR. Lei brasileira precisa ser atualizada para proteger direitos dos migrantes, destacam especialistas. 

Publicado em 05 de abril de 2016. Atualizado em 20 de julho de 2016. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/lei-brasileira-precisa-ser-atualizada-para-proteger-direitos-dos-migrantes-destacam-

especialistas/>. Acesso em 10 fev 2017. 

350 Entre eles, Conselho Nacional de Imigração, Defensoria Pública da União, Departamento de Polícia Federal 

do Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e do Emprego, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. 

351 ONUBR. Lei brasileira precisa ser atualizada para proteger direitos dos migrantes, destacam especialistas. 

Publicado em 05 de abril de 2016. Atualizado em 20 de julho de 2016. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/lei-brasileira-precisa-ser-atualizada-para-proteger-direitos-dos-migrantes-destacam-

especialistas/>. Acesso em 10 fev 2017.  

352 Informação do dia 04 de maio de 2017 (Encaminhado para sanção). Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127792>. Acesso em: 06 mai 2017. 

353 SENADO FEDERAL. Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 7, de 2016, ao PLS nº 288, de 2013. 

Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127792>. Acesso em: 8 abr 

2017. 

354 Artigo 25 do Anteprojeto: “A pessoa apátrida será destinatária de instituto protetivo especial, consolidado em 

mecanismo de naturalização expressa, tão logo seja determinada a condição de apátrida pelo Comitê Nacional 

http://migramundo.com/camara-aprova-pl-da-nova-lei-de-migracao-projeto-volta-para-o-senado/
http://migramundo.com/camara-aprova-pl-da-nova-lei-de-migracao-projeto-volta-para-o-senado/
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de forma a facilitar e proteger os direitos dos indivíduos em situação de apatridia355. Essa 

previsão representa uma incontestável modernização do direito interno brasileiro em relação ao 

tratamento aos apátridas. Contudo, essa disposição não foi aproveitada de forma expressa no 

texto do Projeto de Lei nº 2.516∕2015, apenas se fazendo referência ao aproveitamento dos 

procedimentos já previsto na Lei dos Refugiados. 

 A não criação de uma autoridade migratória que concentre as atividades que envolvem 

a migração, no intuito de que os procedimentos fiquem padronizados e unificados, não satisfaz 

na verdade aos anseios dos indivíduos envolvidos nessa situação de apatridia, consoante 

proposta dos especialistas no anteprojeto. Até porque a ausência de uma base de informações 

confiáveis dificulta o desenvolvimento de políticas públicas adequadas para esses indivíduos, 

e faz com que as questões migratórias continuem “descoordenadas e fragmentadas entre a 

Polícia Federal e os três ministérios atualmente competentes – Justiça, Trabalho e Emprego e 

Relações Exteriores – e outros organismos estaduais e municipais”356. 

 Contudo, o Projeto de Lei nº 2.516 de 2015 faz referência expressa aos apátridas, com 

o mesmo conceito atribuído na Convenção de 1954, além de trazer uma seção denominada “Da 

Proteção do Apátrida e da Redução da Apatridia”357, importante adequação as Convenções 

internacionais de 1954 e 1961. 

                                                             
para os Refugiados - CONARE. § 1o. Será emitida permissão de residência provisória desde o momento em que 

iniciar o processo de reconhecimento da situação de apatridia. § 2o. Durante a tramitação do processamento do 

reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da 

inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e à Lei No 9.474/1997”. Disponível em:  

355 BICHARA, Jahyr-Philippe. Anteprojeto de lei de migrações e promoção dos direitos dos migrantes no Brasil. 

Revista de Informação Legislativa. Senado Federal, ano 53, n. 209, p. 7-30, jan.∕mar. 2016, p. 26. 

356 ONUBR. Lei brasileira precisa ser atualizada para proteger direitos dos migrantes, destacam especialistas. 

Publicado em 05 de abril de 2016. Atualizado em 20 de julho de 2016. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/lei-brasileira-precisa-ser-atualizada-para-proteger-direitos-dos-migrantes-destacam-

especialistas/>. Acesso em 10 fev 2017. 

357 Art. 26. Regulamento disporá sobre instituto protetivo especial da pessoa apátrida, consolidado em 

mecanismo simplificado de naturalização, tão logo seja determinada a situação de apatridia.  

§ 1º Durante a tramitação do processamento de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as 

garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos 

Apátridas, promulgada pelo Decreto       nº 4.246, de 22 de maio de 2002, à Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e à Lei nº 9.474, de 22 de julho de 

1997.  

§ 2º Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao imigrante relacionados no art. 4º. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 2.516, de 04 de agosto de 2015. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=159491>. Acesso em: 12 jan. 

2017. 
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Já o Decreto nº 8.757 de 10 de maio de 2016, publicado em 11 de maio de 2016, no 

Diário Oficial da União, altera o Decreto nº 86.715 de 10 de dezembro de 1981, para dispor 

sobre a situação jurídica do estrangeiro na República Federativa do Brasil358. 

As medidas dispostas pelo decreto em comento, foram bem vindas no ordenamento 

jurídico brasileiro, haja vista que a Lei de Migração (Projeto de Lei nº 2.516 de 2015), ainda 

encontra-se em tramitação, a qual também já direciona as determinações com o enfoque dos 

direito humanos, pugnando pelo respeito à igualdade com os nacionais, ou seja, com ela 

compatível. Já que as questões referentes à política de imigração na legislação brasileira precisa 

ser revista, tendo em vista que o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815 de 1980), que regula a 

situação jurídica do estrangeiro, foi aprovado na época da Ditadura Militar, e, portanto, traz 

reflexos desse período, ou seja, fundamentada no escopo da segurança nacional359. 

Portanto, com as modificações trazidas pelo Decreto nº 8.757∕2016, há a finalidade de 

atualizar a legislação nacional no que tange ao tratamento aos imigrantes no país, facilitando 

sua entrada e permanência no país, cumprindo o Brasil com os compromissos assumidos com 

a comunidade internacional. Dentre as alterações relevantes, tem-se, por exemplo, a revogação 

da necessidade de comprovação da língua portuguesa e da renúncia à nacionalidade originária 

em caso de naturalização, fato que incide diretamente sobre os casos de apatridia, já que por 

muitas vezes o indivíduo em situação de apatridia no território brasileiro era resistente em 

solicitar a naturalização e por fim a sua condição de apátrida, pelo fato de não conhecer a língua 

portuguesa.   

 

4.3 INCIDÊNCIA PRÁTICA DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS 

APÁTRIDAS 

 

                                                             
358 BRASIL. Decreto nº 8.757, de 10 de maio de 2016. Altera o Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, 

para dispor sobre a situação jurídica do estrangeiro na República Federativa do Brasil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8757.htm>. Acesso em: 16 dez 2016. 

359 SOUSA JR., Manuel Rodrigues. A política de imigração é flexibilizada por meio do Decreto nº 8757∕16. 

Disponível em: < http://emporiododireito.com.br/tag/decreto-no-875716/>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
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 Tendo conhecimento da existência das normas de proteção aos indivíduos incluídos no 

fenômeno da apatridia, torna-se importante também analisarmos se essas normas de proteção, 

sejam elas nacionais ou internacionais, são aplicadas, de forma a garantir para esses indivíduos 

a proteção aos direitos humanos. Passamos a analisar o fenômeno da apatridia em questões 

práticas, mesmo que de forma exemplificativa. 

 O Estado brasileiro permite o acesso do estrangeiro apátrida a um documento vital para 

sua estadia segura e regular em seu território: o passaporte para estrangeiros, que será emitido 

pela autoridade competente do Brasil, que neste caso, é o Departamento de Polícia Federal 

brasileiro. Essa emissão pode ser feita no plano interno do país ou até mesmo no exterior, a fim 

de que os direitos fundamentais do homem não pereçam por falta de acesso, oportunidade ou 

maior necessidade do solicitante estrangeiro. Com isso, o apátrida360 ou qualquer outro 

estrangeiro sem vínculos com um Estado ou com nacionalidade indefinida361 pode usufruir com 

plenitude sua estadia no país, assim como se deslocar de forma legal para outros locais, sem 

que para isso tudo utilize a clandestinidade ou meios obscuros e ilegais, visto que estará sob 

permissão oficial e guarda legal do governo brasileiro. Vale salientar com ênfase que o 

passaporte para estrangeiro emitido pelo Estado brasileiro para os apátridas ou qualquer pessoa 

que se enquadre na letra da lei é válido para uma viagem redonda e completa, ou seja, de ida e 

                                                             
360 ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DE ESTRANGEIRO. URGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. 1.. O 

apelado provou, nestes autos que, de fato, é apátrida. Certo, também, que o apelado reside no Brasil, possuindo 

visto de permanência Desse conjunto, é de se concluir que sua condição de apátrida enquadra-se na permissão 

legal contida no artigo 12, I, "a" do Decreto 5.978/06, fazendo, pois, jus à obtenção do passaporte para 

estrangeiro, o qual foi expedido por força da antecipação da tutela. 2. Remessa necessária improvida. (TRF - São 

Paulo - Reexame Necessário - REOMS 255057, Relator: Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira, 2011.) Cf. 

SÃO PAULO. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/>. Acesso em: 

27 mar 2017. 

361 ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DE ESTRANGEIRO. URGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de remessa necessária e de 

apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença proferida nos autos da ação ordinária, 

objetivando o autor a expedição de passaporte para estrangeiro, em caráter de urgência, tornando definitiva a 

liminar deferida anteriormente. 2. Com efeito, comprovou o apelado que, de fato, é apátrida. Isto porque, apesar 

de haver nascido em Moçambique, perdera a nacionalidade moçambicana, conforme declaração oriunda da 

Embaixada da República de Moçambique (fl. 22). Certo, também, que o apelado reside no Brasil, possuindo 

visto de permanência (fls. 52-71). Desse conjunto, é de se concluir que sua condição de apátrida enquadra-se na 

permissão legal contida no artigo 12, I, "a" do Decreto 5.978/06, fazendo, pois, jus à obtenção do passaporte para 

estrangeiro, o qual foi expedido por força da antecipação da tutela (fl. 74). 3. Dessa forma, não há como dar 

guarida ao recurso da União, seja porque, evidentemente, a antecipação da tutela não tem o condão de esvaziar o 

interesse de agir como sustenta a apelante, seja porque a intervenção judicial fora imprescindível para que o 

recorrido conseguisse a expedição do passaporte de estrangeiro, para o qual tinha urgência diante do precário 

estado de saúde de sua genitora (fl. 11). 4. Quantos aos honorários advocatícios, afigura-se razoável fixá-los em 

10% sobre o valor da causa, considerando que o valor dado a esta é de hum mil reais. 5. Recurso e remessa 

necessária conhecidos, porém desprovidos. (TRF - Rio de Janeiro - Apelação - AC435782, Relator: Des. Federal 

Poul Erik Dyrlund, 2009.). Cf. RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Disponível em: 

<http://www.trf2.jus.br/Paginas/paginainicial.aspx?js=1>. Acesso em: 27 mar 2017. 
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volta; e por isso, será garantido pelo próprio Brasil por meio de suas autoridades e instrumentos 

políticos, burocráticos e jurídicos o retorno do titular do documento ao país brasileiro ou então 

sua saída deste.  

 Como já bastante discutido, o Brasil carece de legislação nacional no sentido de 

estabelecer o procedimento administrativo adequado para a concessão do status de apátrida ao 

indivíduo nessa situação que esteja no território nacional. Tudo visando garantir que os direitos 

humanos sejam respeitados, e o indivíduo nessa condição tenha uma vida com dignidade. 

Difícil será ver a aplicação do Estatuto dos Apátridas, se para isso não existe o caminho 

administrativo disponível para se chegar ao fim, e consequentemente, não existe uma autoridade 

competente que esteja apta a conhecer do pedido de determinação do status de apatridia.  

 Em 2008, o senhor Andrimana Buyoya Habizimana requereu junto ao Comitê Nacional 

para Refugiados (CONARE) o reconhecimento da sua condição de apátrida, ou seja, solicitação 

na via administrativa e levando em consideração as disposições para o refúgio. No entanto, a 

decisão do CONARE foi no sentido de indeferir o pedido de estabelecer o status de apátrida, 

sob o argumento de que “não restou demonstrada a existência de fundado temor de perseguição 

compatível com os critérios de elegibilidade prevista no artigo 1º da lei nº 9.474, de 22 de julho 

de 1997”362. Diante dessa negativa em estabelecer o status de apátrida para o requente, e 

levando em consideração as imprecisões legais em relação ao tratamento que deve ser dado aos 

indivíduos na situação de apatridia, o controle jurisdicional será a via a ser utilizada para 

garantir o cumprimento das normas internacionais363.  

 Deve-se esclarecer que a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas é uma norma 

internacional que prevê quem será o indivíduo considerado apátrida, além de incentivar sua 

proteção e respeito aos seus direitos como pessoa, estimulando a naturalização dos sujeitos 

nessa condição e que estejam em determinado território. Com uma finalidade de evitar que 

pessoas nessa situação não tenham os direitos humanos respeitados, bem como que o número 

de pessoas assim identificadas venham a diminuir no mundo. Em decisão inédita, a Justiça 

                                                             
362 Processo SR∕DPF∕RN 08420.003231∕2008-00. Requerente: Andrimana Buyoya Habizimana. Reunião plenária 

do CONARE realizada em 21 de maio de 2008. In: BICHARA, Jahyr-Philippe. O comitê nacional para os 

refugiados e a sua (in)competência para atender aos pedidos de status de apátrida. Interface: edição 

comemorativa 40 anos do CCSA. v. 10. n. 1, 2013, p. 18-37, p. 27. 

363 BICHARA, Jahyr-Philippe. A Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954 e sua aplicação pelo 

Estado brasileiro. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 84, p. 75-101, jul.∕set. 2013, p. 96. 
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Federal do Rio Grande do Norte364 reconheceu o direito de um africano ficar no Brasil 

e determinou que a União assegure identidade brasileira e o direito de exercer atividade 

remunerada A decisão, portanto, determinou o reconhecimento pelo governo brasileiro, do 

status de apátrida com a obtenção dos consequentes efeitos jurídicos dessa condição nos termos 

do Decreto nº 4.246/2002, que internalizou no ordenamento brasileiro a Convenção de Nova 

York de 1954 (Estatuto do Apátrida). 

O caso ocorreu com um africano que nasceu em Burundi e fugiu para o Brasil, em razão 

de genocídio étnico, graves crises econômica e política, além do falecimento de seus familiares. 

O caso se tornou alvo de discussão no Judiciário porque nem o país de origem, nem a África 

do Sul e o Brasil o reconhecem como seu cidadão. Consoante informações dos autos, o africano 

chegou ao Brasil pelo Porto de Santos vindo como clandestino em navio cargueiro proveniente 

da África do Sul. No mesmo ano, embarcou no voo com destino a Lisboa, mas foi devolvido 

ao Brasil, em razão de ter se utilizado de falsa documentação, pelo qual foi condenado, 

cumprindo a pena na sua integralidade. Na ocasião foram realizadas diligências pela Polícia 

Federal, e as autoridades diplomáticas do Burundi prestaram informação na qual não lhe 

reconheceram a alegada nacionalidade; contudo, não lhe foi concedido o status de refugiado no 

Brasil e muito menos foi aceita sua deportação pela África do Sul.  

Na decisão que condenou o governo brasileiro, o então juiz federal da 4ª Vara Federal 

do Rio Grande do Norte365, destacou que: 

                                                             
364 BRASIL. 4ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Ação Ordinária. Processo nº 

2009.84.00.006570-0 – Adrimana Buyoya Abizim x União Federal. Em Natal, 18/03/2010 – Dr. Edilson Pereira 

Nobre Junior. Publicado no Diária da Justiça em 20∕03∕2010. Disponível em: 

<http://consulta.jfrn.jus.br/consultatebas/resconsproc.asp>. Acesso em: 05 jun. 2016. 

365 “AÇÃO ORDINÁRIA. ESTRANGEIRO. APÁTRIDA. PROCEDÊNCIA. I - Rejeita-se preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois, demais do pleito não se dirigir à obtenção de visto permanente, o Ministério 

da Justiça, quanto a este, apreciou reconsideração formulada pelo autor, desprovendo-a. II - Evidenciado pelos 

autos que o autor, natural de Burundi, país do qual se evadiu em virtude dos efeitos funestos de violenta guerra 

civil e étnica que perdurou por 16 anos, com término em abril de 2009, não tem sua condição de nacional 

reconhecida por nenhum Estado, justifica-se o reconhecimento da condição de apátrida, conforme definição do 

art. 1º do Decreto 4.3246/2002, juntamente com a garantia dos direitos neste previstos, formalizando a sua 

integração fática junto à comunidade nacional. III - Demais da desnecessidade do preenchimento pelo autor dos 

requisitos constantes dos arts. 16 a 18 da Lei 6.815/80, relativos à obtenção de visto permanente, é de ser 

afastado óbice decorrente de sua condenação pela prática do crime do art. 308 do CP (falsa identidade), pois não 

se cuida de delito grave, nos termos previstos pelo art. 1º, item 2, inciso III, alínea b, do Decreto 4.246/2002, mas 

sim de infração penal de menor potencial ofensivo, cuja pena restritiva da liberdade máxima cominada não 

ultrapassa dois anos (art. 61, Lei 9.099/95). IV - Procedência do pedido. Antecipação parcial da tutela 

jurisdicional, para o fim de propiciar, enquanto perdurar o trâmite do processo, o acesso do autor ao mercado de 

trabalho (arts. 17 a 19 do Decreto 4.246/2002), indispensável à sua subsistência, e à identificação civil (art. 27 do 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/99321/decreto-4246-02


116 
 

 

Inexiste Estado que considere o autor como seu nacional, ou que se manifeste pela 

pretensão de acolhê-lo [...] Considero que a negativa do pedido implicará, na prática, 

na redução do autor à condição de coisa, eliminando a possibilidade de 

desenvolvimento de sua personalidade, o que se atrita, e muito, com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

Portanto, o julgador faz referência de que “mercê do limbo jurídico que vive o autor, 

faz-se mister o reconhecimento da qualidade de apátrida pelo Estado Brasileiro”, tendo em vista 

que encontravam-se presentes os requisitos previstos na Convenção sobre o Estatuto dos 

Apátridas, e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, 

da Constituição Federal. Ainda, na argumentação da delicada situação do africano que não é 

reconhecido por nenhum país, o magistrado frisou: “a preocupação de preservação da dignidade 

da pessoa humana assoma mais relevante quando se tem que, no atual estádio do evolver do 

pensamento jurídico, até aos animais é recusado tratamento equivalente a de coisa”. 

A decisão em comento foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região366, 

reconhecendo a qualidade de apátrida, ao africano, pelo Estado Brasileiro, já que se 

                                                             
Decreto 4.246/2002).” (Processo 2009.84.00.006570-0 – Adrimana Buyoya Abizim x União Federal. Em 

Natal,18/03/2010 – Dr. Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª. Vara da Justiça Federal no RN). 

366 CONSTITUCIONAL E HUMANITÁRIO INTERNACIONAL. APATRIDÍA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVADORA DA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. EVIDENTE UTILIDADE DA DEMANDA MERCÊ DA NEGATIVA DA 

CONDIÇÃO DE NACIONAL PELO ESTADO DO BURUNDI. RECONHECIMENTO DO STATUS DE 

APÁTRIDA. 

APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE NOVA YORK de 1954. 1. Trata-se de demanda cujo cerne é o 

reconhecido, pelo governo brasileiro, o estado de apátrida com a obtenção dos consequentes efeitos jurídicos 

dessa condição nos termos do Decreto nº 4.246/2002, que internalizou no ordenamento brasileiro a Convenção 

de Nova York de 1954 (Estatuto do Apátrida). 2. Sedizente nacional do Estado do Burundi, o autor de lá fugiu 

em razão de genocídio étnico, graves crises econômica e política, além do falecimento de seus familiares. 

Chegou ao Brasil pelo Porto de Santos vindo como clandestino em navio cargueiro proveniente da África do Sul. 

No mesmo ano, embarcou no vôo com destino a Lisboa, mas foi devolvido ao Brasil, em razão de ter se utilizado 

de falsa documentação. Em seguida, foi condenado pela justiça brasileira, já tendo cumprido a pena 

integralmente por esse crime. 3. Em razão de diligências promovidas pela Polícia Federal, as autoridades 

diplomáticas do Burundi prestaram informação na qual não lhe reconheceram a alegada nacionalidade; não foi, 

igualmente, concedido o status de refugiado no Brasil e ainda não foi aceita sua deportação pela África do Sul. 4. 

Não há que se falar em falta de interesse processual do autor, porquanto restou comprovada a negativa do 

reconhecimento da nacionalidade burundiana, sendo meridiano concluir a evidente vantagem que lhe resultará a 

eventual decisão que lhe reconheça a condição de apátrida nos termos do tratado de regência. 5. Mercê do limbo 

jurídico que vive o autor, faz-se mister o reconhecimento da qualidade de apátrida pelo Estado Brasileiro, já que 

se encontram presentes os requisitos previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, promulgado pelo 

Decreto 4.246/2002, e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, 

da Constituição Federal. 6. Apelação da União e remessa oficial improvidas. (TRF-5 - REEX 200984000065700, 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/99321/decreto-4246-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/99321/decreto-4246-02
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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encontram presentes os requisitos previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, 

promulgado pelo Decreto 4.246/2002, e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Desse modo, o Brasil reconheceu 

e identificou uma situação de apatridia, exercendo seu papel de guardião e efetivador dos 

direitos fundamentais a todos os seres humanos, nacionais ou estrangeiros. 

Além disso, o Brasil em suas cortes e tribunais tem, seja direta ou indiretamente, 

contribuído para o maior e melhor acesso e aquisição da nacionalidade brasileira, e também na 

efetivação dos direitos mínimos e basilares, assegurados nos direitos humanos a todo homem, 

mulher e criança apátrida, ou a seus descendentes367 e companheiros368, que ingressem no país 

e solicitem o devido amparo e reconhecimento de direitos e deveres; evitando-se assim, o 

surgimento de novos casos de apatridia e contribuindo na resolução de outros já existentes. É 

dessa forma que o Estado brasileiro vem contribuindo para a construção de um país mais justo, 

democrático e equânime; afirmando os direitos humanos e a dignidade humana; mudando e 

                                                             
Relator: Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, Data de Julgamento: 29/09/2011, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 17/11/2011, página 697). 

BRASIL. TRF-5. PROCESSO: 200984000065700, APELREEX13349/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL 

BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ (CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 29/09/2011, 

PUBLICAÇÃO: DJE 17/11/2011 - Página 697. Disponível em: 

<https://www.trf5.jus.br/Jurisprudencia/JurisServlet?op=exibir&tipo=>. Acesso em: 05 jun. 2016. 

367 CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ESTRANGEIRO. APÁTRIDA. PEDIDO DE 

PERMANÊNCIA POR PROLE BRASILEIRA. ASSEGURADA A ANÁLISE DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO, SEM A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E O PAGAMENTO DE 

DESPESAS. REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. 1. Alienígena de origem sul-africana, que se 
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elevando o pensamento jurídico internacional de proteção ao estrangeiro para patamares mais 

sensíveis às realidades de vulnerabilidade e urgência; e estimulando outras nações e organismos 

internacionais para de igual forma se posicionarem da defesa do próprio homem, seja qual 

nacionalidade ele tiver, ou mesmo se nenhuma possuir369.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
369 BARBOSA, Guilherme Vieira. A ausência de nacionalidade como fator de risco à condição do cidadão 

estrangeiro: a questão jurídica social dos apátridas como uma nova construção do pensamento 

jurídicointernacional. 2015. 385p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista. Franca, 

2015, p. 347-348. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Atualmente, as questões relacionadas aos indivíduos deslocados é um dos maiores 

desafios da comunidade global, tendo em vista que essa população nos últimos tempos só vem 

aumentando. Fato que torna, dessa forma, um desafio da comunidade internacional a resolução 

desses casos, no sentido de dar-lhes proteção, garantido uma sobrevivência com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana. A nacionalidade se faz como expressão prática da 

própria dignidade humana, um de seus desdobramentos cotidianos e reais, e por isso deve e 

precisa ser tratada com seriedade por todos, visto que, sem dignidade, ninguém vive, mas 

apenas sobrevive.   

 No mundo contemporâneo, o fato de não possuir nacionalidade ou mesmo essa não ser 

considerada efetiva, como nos casos em que o indivíduo não consegue comprová-la, pelo fato 

de não ter documentos para isso ou ainda pelo fato de não ser reconhecido como nacional pelo 

seu Estado de origem, faz com que o indivíduo fique sem proteção por parte de nenhum Estado, 

situação que se esbarra nas condições mínimas que todo ser humano deve ter. Apesar dos 

esforços no desenvolvimento e projeção dessa matéria, ela já se situa regulamentada no art. 15 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e na própria Constituição Federal 

brasileira em seu art. 12, está enfatizando a igualdade de direitos entre os cidadãos natos e 

naturalizados. E foi, justamente, em resposta a esse ideário de proteção aos direitos humanos já 

consagrado em instrumentos internacionais, que surgiram as Convenções de 1954 e 1961, que 

representam um importante marco do direito internacional para a proteção dos indivíduos em 

situação de apatridia. 

 Não permitir que um ser humano tenha respeitado o seu direito de ser considerado 

nacional por Estado e, consequentemente, desfrutar de toda a sua proteção, é colocar esse 

indivíduo em um limbo de exclusão. Portanto, a temática precisa ser discutida e enfrentada pela 

comunidade internacional, principalmente no sentido de estabelecer regras gerais que orientem 

os Estados a implementarem em sua ordem interna normas de sentido de não permitir o 

surgimento de casos de apatridia. Os Estados precisam se unir para em cooperação buscarem a 

erradicação da apatridia, haja vista que se um ainda for omisso e favorecer sua ocorrência e 

difusão, o objetivo não será alcançado. Dessa forma, somente por meio da mudança do 

pensamento jurídico do ideal de individualismo, para uma noção mais coletiva e comum de ser 
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humano dotado de direitos, deveres e destinatário primário da dignidade e justiça, é que os 

Estados ao redor do mundo, as sociedades e as organizações internacionais, sejam oficiais ou 

humanitárias, conseguirão juntas expressar a nacionalidade como direito basilar a todos, e assim 

impedir o surgimento, a criação e a expansão de novos apátridas.   

 Embora as normas internacionais de direitos humanos coloquem as pessoas como 

titulares de direitos inatos e inalienáveis, é primordial a existência de uma entidade política que 

venha assegurar esses direitos, daí a grande importância do Estado, no sentido de possibilitar 

que esses direitos sejam assegurados. E o direito à nacionalidade representa uma vertente dessa 

proteção, tendo em vista que caberá ao Estado estabelecer as regras para a atribuição dessa 

nacionalidade, e consequentemente, a proteção efetiva dos demais direitos do ser humano. 

Portanto, ser privado de sua nacionalidade significa ser barrado não somente de sua condição 

de nacional de um Estado, mas privado de todos os demais direitos fundamentais. E todos, seja 

qual for a cultura, língua ou povo, ao nascer ganharam apenas um único e exclusivo direito, “o 

direito de ter direitos”, e jamais o passaporte de ser expulso da humanidade. 

Até porque não faltam normas de proteção no plano internacional de proteção aos 

indivíduos na situação de apatridia, o que na verdade falta é efetivação por parte dos Estados 

dessas normas, necessário que se tenha uma mudança e reconstrução do pensamento jurídico 

internacional incidente na questão, afastando toda discriminação e preconceito ao estrangeiro, 

pois com a união dos Estados nesse projeto, os efeitos e as consequências seriam mínimas, 

somente simbolizados nos direitos e garantias concedidos a esses povos sem pátria, que somente 

querem e precisam viver, mas que atualmente almejam apenas sobreviver.   

 O Brasil ratificou ambas as Convenções que versam sobre a proteção, prevenção e 

proteção dos apátridas, demonstrando seu interesse em solucionar as questões dos indivíduos 

nessa situação que se encontre no território nacional. E vem demonstrando interesse em realizar 

adequações em sua legislação interna no mesmo sentido.  

Mesmo diante das evoluções legislativas apresentadas pela legislação nacional, o Brasil 

ainda precisa realizar uma caminhada, para que as questões relacionadas à apatridia sejam 

solucionadas no território brasileiro. O Alto Comissariado da Nações Unidas sempre fala que o 

Brasil se encontra em uma posição de destaque, quando se trata dos apátridas, tendo em vista 

que já realizou adequação na sua legislação interna, no sentido de evitar o surgimento de casos 

de apatridia, como também de tirar várias pessoas dessa condição, como foi o caso dos 
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“brasileirinhos apátridas”, questão essa que foi superada com a Emenda Constitucional, no 

sentido de facilitar a aquisição da nacionalidade originária brasileira, aos filhos de pai brasileiro 

ou mãe brasileira nascidos no estrangeiro.   

 Contudo, muito ainda precisa ser feito, tendo em vista que ainda encontramos no 

território brasileiro um número significativo de casos de apatridia. Percebe-se que a maneira 

que apresenta uma melhor eficácia para realizar a proteção aos apátridas é por intermédio da 

adoção de uma legislação doméstica por parte dos Estados, que não permita o surgimento de 

casos de apatridia. No entanto, enquanto ainda existam indivíduos nessa condição, faz-se 

necessária uma preocupação com a sua proteção, portanto, enquanto o problema da apatridia 

não for erradicado, a proteção aos indivíduos nessa condição deve ser concedida. 

 O projeto de Lei nº 2.516∕2015, em tramitação no Congresso Nacional, que visa instituir 

uma Lei de Migrações, em substituição ao Estatuto do Estrangeiro em vigor no Brasil, nasceu 

com o ideal de suprir uma lacuna relevante na legislação nacional, que é o fato de não existir 

uma competência e procedimento administrativo para o conhecimento e decisão dos casos de 

apatridia. Esse projeto representava uma incontestável modernização do direito interno em 

relação ao tratamento da situação dos estrangeiros no Brasil. No entanto, o texto que iria suprir 

a lacuna de procedimento para estabelecer o status de apátrida, foi suprimido do texto atual, 

que aguarda sanção presidencial, representando dessa forma, um verdadeiro retrocesso, haja 

vista que a lacuna continuará a existir no ordenamento jurídico nacional. Contudo, o projeto de 

Lei visa garantir a proteção aos direitos fundamentais dos estrangeiros, incluindo também o 

indivíduo em situação de apatridia. 

  Portanto, é necessário que o Brasil, no sentido de cumprir com os compromissos 

assumidos com a comunidade internacional, empreenda esforços em implementar na sua 

legislação doméstica normas que viabilizem proteção efetiva aos indivíduos em situação de 

apatridia. Os indivíduos nessa situação, precisam ter a sua disposição os mecanismos 

necessários para que o seu status de apátrida seja reconhecido, e dessa forma a Convenção sobre 

o Estatuto dos Apátridas de 1954 seja efetivamente aplicada. 

 Logo, um primeiro passo no âmbito doméstico seria expandir a competência do Comitê 

Nacional para os Refugiados, instituído pela Lei nº 9.474 de 1997, de modo a comtemplar a 

proteção aos indivíduos na situação de apatridia de forma mais precisa. Como também de 

determinar um procedimento administrativo adequado, para que o status de apátrida seja 
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estabelecido no âmbito administrativo. Assim estariam os indivíduos na situação de apatridia 

protegidos e com seus direitos respeitados, em consonância com as disposições da Convenção 

de 1954.  
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