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ROL DE CATEGORIAS 

Ação Comunicativa: “refere-se à interação de ao menos dois sujeitos capazes 

de linguagem e de ação, que estabelecem uma relação interpessoal a fim de 

coordenar em comum acordo planos de ação, visando atingir objetivos comuns”1. 

Afastamento: é a “execução do dever de regresso, ou seja, o transporte físico 

para fora do Estado-Membro”2. 

Atores Sociais Transnacionais: são os Seres Humanos que se relacionam nos 

Espaços Sociais Transnacionais. Desta forma, os Transmigrantes são 

considerados Atores Sociais Transnacionais. 

Cidadania: indica o “vínculo de pertencimento a um Estado por meio da 

atribuição de um conjunto de direitos e obrigações, sob a vigência de uma 

Constituição”3.  

Cultura: “conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e 

afetivos que caracterizam uma Sociedade ou um grupo social e que abrange, 

além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os 

sistemas de valores, as tradições e as crenças”4.  

                                            
1 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Tradução de Manuel Jiménez 

Redondo. Madrid: Editorial Trotta, 2010. Título original: Theorie dês kommunikativen Handelns. 
Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Band II. p. 118.  

2 Art. 3º, V da Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro 
de 2008, refere-se a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso 
de nacionais de países terceiros em situação irregular. JO L 348 de 24.12.2008, p. 98—107. O 
texto encontra-se disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

3 Categoria formulada a partir de PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. La ciudadanía en las 
Sociedades multiculturales. In: CAMPUZANO, Alfonso de Julios. Ciudadanía y Derecho en la 
era de Globalización. Madrid: Dykinson, 2007. p. 264-265.  

4 Categoria formulada nas conclusões da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais 
(MONDIACULT, México, 1982), Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento e 
Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 
1998). UNESCO - Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e Cultura. 
Declaração Universal sobre Diversidade Cultural. Disponível em: 



 
 

Decisão de Regresso: assim denominada pela política de Imigração da União 

Europeia, corresponde a uma “decisão ou ato administrativo ou judicial que 

estabeleça ou declare a situação irregular de um nacional de país terceiro5 e 

imponha ou declare o dever de regresso”6 e possui como objetivo o Afastamento 

ou o Regresso deste. 

Dignidade: qualidade intrínseca e distintiva de cada Ser Humano que o faz 

merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da Sociedade, 

implicando um complexo de direitos e deveres assegurados contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano7. 

Direito: “Elemento valorizador, qualificador e atribuidor de efeitos a um 

comportamento, com o objetivo de que seja assegurada adequadamente a 

organização das relações humanas e a justa convivência, tendo a Sociedade 

conferido ao Estado o necessário poder coercitivo para a preservação da ordem 

jurídica e a realização da justiça”8. 

Direitos Humanos: “são os direitos primários das pessoas, pertencentes 

indistintamente a todos os Seres Humanos [...], o direito à vida e à integridade da 

                                                                                                                                  
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_univ_diversidade_Cultural.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2013.  

5 De acordo com o Art. 3º, I da Diretiva de Retorno e com a política de Imigração da União 
Europeia, um nacional de país terceiro é uma pessoa que não seja cidadão da União. Diretiva 
2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, refere-se a 
normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de 
países terceiros em situação irregular. JO L 348 de 24.12.2008, p. 98—107. O texto encontra-
se disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

6 Art. 3º, IV da Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro 
de 2008, refere-se a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso 
de nacionais de países terceiros em situação irregular. JO L 348 de 24.12.2008, p. 98—107. O 
texto encontra-se disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

7 Categoria formulada a partir da ideia de: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria 
do advogado, 2001. p. 60. 

8 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 233. 



 
 

pessoa, a liberdade pessoal, a liberdade de consciência e de manifestação do 

pensamento, o direito à saúde e à instrução”9.  

Espaços Sociais Transnacionais: são os mais variados subsistemas sociais 

existentes na Sociedade, dotados de “um novo significado construído 

reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços nacionais, 

inclusive de modo que não seja pensado internacionalmente, e sim no surgimento 

de algo novo, de um espaço transpassante, que já não se encaixa nas velhas 

categorias modernas”10.  

Estado: “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 

situado em determinado território”11. 

Globalização: é um fenômeno multifacetado enaltecido a partir da disseminação 

dos ideais capitalistas neoliberais com sua base calcada em razões econômicas, 

por meio do qual a economia internacional e as economias nacionais tendem a 

integrar-se cada vez mais no sentido de um hostil e invasivo mercado global. 

Neste estudo apresenta-se como gênero deste fenômeno a Globalização 

econômica, a qual possui como espécie as três dimensões: política, social e 

cultural12.  

Imigração: “[...] a ação de vir a se estabelecer num país estrangeiro”13. 

Imigrante: é o Ser Humano que “empreende a ação de imigrar e se encontra 

localizado em um Estado no qual ele não é nacional nem cidadão”14. No contexto 

                                            
9 FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. A cura di Ermanno Vitale. 3.ed. 

Roma: Editori Laterza, 2008. p. 08. 
10 CRUZ, P.; BODNAR, Z. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito 

transnacionais. In: CRUZ, P.M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 58. 

11 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30.ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2011. p. 104. 

12 Categoria formulada a partir de: SANTOS, Boaventura de Souza. Linha de horizonte. In: 
SANTOS, Boaventura de Souza. A Globalização e as ciências sociais. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005, p. 26. 

13 CARVAZERE, Thelma Thais. Direito Internacional da Pessoa Humana: a circulação 
internacional de pessoas. 2.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 10. 



 
 

da União Europeia um Imigrante é uma pessoa que não seja cidadão da União, 

na acepção do artigo 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia - 

TFUE15, e que não se beneficie do direito comunitário à livre circulação nos 

termos do n. 5 do artigo 2. do Código das Fronteiras Schengen16. 

Migração: “movimento ou a circulação de pessoas, que pode ocorrer tanto dentro 

do território nacional, quanto em direção a outro país”17. 

Multiculturalismo: “designa originariamente a coexistência de formas culturais 

ou de grupos caracterizados por Culturas diferentes no seio das Sociedades 

                                                                                                                                  
14 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 

perspectiva de Direitos Humanos. Porto Alegre: Núria Fabris, 2009. p. 34. 
15 “Artigo 20. 1. É instituída a Cidadania da União. É cidadão da União qualquer pessoa que tenha 

a nacionalidade de um Estado-Membro. A Cidadania da União acresce à Cidadania nacional e 
não a substitui. 2. Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres 
previstos nos Tratados. Assistem-lhes, nomeadamente: a) O direito de circular e permanecer 
livremente no território dos Estados-Membros; b) O direito de eleger e ser eleitos nas eleições 
para o Parlamento Europeu, bem como nas eleições municipais do Estado-Membro de 
residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado; c) O direito de, no território 
de países terceiros em que o Estado-Membro de que são nacionais não se encontre 
representado, beneficiar da protecção das autoridades diplomáticas e consulares de qualquer 
Estado-Membro, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado; d) O direito de dirigir 
petições ao Parlamento Europeu, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu e o 
direito de se dirigir às instituições e aos órgãos consultivos da União numa das línguas dos 
Tratados e de obter uma resposta na mesma língua. 
Estes direitos são exercidos nas condições e nos limites definidos pelos Tratados e pelas 
medidas adoptadas para a sua aplicação”. (Antigo art. 17 do TUE) TFUE. Disponível em: 
<http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Lisboa/tratados-TUE-TFUE-V-Lisboa.html#TFUE-
PARTE-II>. Acesso em: 12 out. 2013. 

16 “Art. 2º. Para os efeitos do presente regulamento, entende-se por: [...] 5. Beneficiários do direito 
comunitário à livre circulação: Os cidadãos da União, na acepção do n.1 do artigo 17. do 
Tratado, bem como os nacionais de países terceiros membros da família de um cidadão da 
União que exerça o seu direito à livre circulação no território da União Europeia, tal como 
referidos na Directiva 2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros 
das suas famílias no território dos Estados-Membros (1); b) Os nacionais de países terceiros e 
membros das suas famílias, independentemente da sua nacionalidade que, por força de 
acordos celebrados entre a Comunidade e os seus Estados-Membros, por um lado, e esses 
países terceiros, por outro, beneficiem de direitos em matéria de livre circulação equivalentes 
aos dos cidadãos da União [...]”. UE - União Europeia. Acordo Schengen. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/l33020_pt.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

17 CARVAZERE, Thelma Thais. Direito Internacional da Pessoa Humana: a circulação 
internacional de pessoas. p. 10. 



 
 

modernas”18 e visa a reivindicação do reconhecimento das diferenças ou 

variedades culturais dos envolvidos. 

Nação: “O específico da nação encontra-se no domínio do espírito, da Cultura, da 

subjetividade [...]. Uma nação não é qualquer grupo cultural, é uma comunidade 

cultural com vocação ou aspiração a comunidade política. Uma nação funda-se, 

portanto, numa história comum, em atitudes e estilos de vida [...]”19.  

Neoliberalismo: fundado na manutenção de um Estado mínimo, esta teoria 

defende “a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas e o 

reconhecimento da primazia das liberdades relativas a estas atividades como pré-

requisito e fundamento da organização e funcionamento das mais diversas formas 

de sociabilidade”20. 

Novos Direitos: na temática dos Direitos Humanos, são aqueles concernentes às 

demandas transnacionais e aos Transmigrantes e que, por serem individuais, 

coletivos e difusos ao mesmo tempo, não podem continuar a ser tratados dentro 

dos limites de determinado Estado nacional21. 

População: “[...] é o conjunto de residentes em certo território, sejam cidadãos ou 

estrangeiros [...]”22. 

Povo: “[...] é o conjunto de cidadãos residentes ou não no território do Estado”23. 

                                            
18 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone do 

reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. p. 26. 

19 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011. p. 80-81. 

20 Categoria formulada a partir de IANNI, Octavio. Capitalismo, violência e terrorismo. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 313. 

21 Categoria formulada a partir de GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e 
transnacionalidade: um estudo preliminar. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. (Orgs.). 
Direito e Transnacionalidade. p. 179. 

22 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 80. 
23 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 80. 



 
 

Redes migratórias: são as conexões interpessoais estabelecidas pelos 

Transmigrantes, as quais coligam estes com Transmigrantes precedentes e 

nacionais nos locais de origem e de destino das Migrações, sendo responsáveis 

pela manutenção e avivamento do processo de desenvolvimento de relações 

múltiplas de origem familiar, econômica, política e religiosa24. 

Regresso: refere-se ao “processo de retorno de nacionais de países terceiros, a 

título de cumprimento voluntário de um dever de regresso ou a título coercivo: ao 

país de origem, ou a um país de trânsito, ao abrigo de acordos de readmissão 

comunitários ou bilaterais ou de outras convenções, ou a outro país terceiro, para 

o qual a pessoa em causa decida regressar voluntariamente e no qual seja 

aceita”25.  

Ser Humano: toda pessoa dotada de “[...] privilégio de singularidade absoluta 

entre todos os viventes naturais”26 e que possui o direitos de ser, em todos os 

lugares, reconhecido como pessoa humana perante a lei. 

Sistema: corresponde a um “subsistema que não é social e sim estatal, o qual 

não assume proporção transnacional e está relacionado à economia, política e 

administração estatal”27. 

Soberania: “[...] Em sentido lato, o conceito político-jurídico de soberania indica o 

poder de mando de última instância, numa Sociedade política, e, 

consequentemente, a diferença entre essa e as demais associações humanas em 

                                            
24 Categoria elaborada a partir de AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle 

migrazioni transnazionali. Bologna: Il Mulino, 2009. p. 16. 
25 Art. 3º, III da Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro 

de 2008, refere-se a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso 
de nacionais de países terceiros em situação irregular. JO L 348 de 24.12.2008, p. 98—107. O 
texto encontra-se disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

26 NEDEL, J. Ética aplicada: pontos e contrapontos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004. p. 
238. 

27 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 656. 



 
 

cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não 

derivado”28
 

Sociedade: “Lato Sensu, sistema social em que se identifica uma comunidade de 

interesses e alguns fins comuns, embora difusos. [...] Em sentido stricto, significa 

a pessoa jurídica formada por associação de indivíduos que buscam fins 

específicos de natureza econômica, cultural, etc. Sendo assim corresponde a um 

conjunto de indivíduos que estabelecem relações e através delas se organizam 

para agir de forma coordenada em determinado meio”29.   

Transmigrante: é um Ator Social Transnacional caracterizado como Imigrante, 

também responsável pelo estabelecimento de Redes migratórias. 

Transnacionalidade: “fenômeno reflexivo da globalização, que se evidencia pela 

desterritorialização dos relacionamentos político-sociais e corresponde aos 

vínculos que atravessam os limites do Estado e traz consigo, inclusive, a ausência 

da dicotomia público e privado”30. 

  

                                            
28 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 

Tradução de Carmen C. Varriale et al 12.ed. Brasília: UnB, 1999. p. 1179. 
29 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 2000. p. 

89 
30 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 

Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 24-25. 
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RESUMO 

Esta Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado e Transnacionalidade. Seu 
objetivo geral consiste em apresentar uma proposta para a efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes quando da aplicação de Decisões de Regresso na 
Itália e na União Europeia. A Tese está dividida em seis capítulos. O primeiro trata 
da análise do Estado a fim de identificar seus sintomas de enfraquecimento, bem 
como da sua Soberania, ambos inseridos em épocas de imperativos neoliberais. 
O segundo Capítulo aborda, a partir das coordenadas neoliberais, o fenômeno da 
Globalização sob a vertente econômica e suas dimensões nas esferas política, 
social e Cultural. O terceiro Capítulo trata da Transnacionalidade e da União 
Europeia como importante e particular palco de acontecimentos transnacionais. 
Dentre estes estão as Migrações, que também são analisadas sob a vertente 
transnacional e o seu fator humano, ora denominado de Transmigrante. O 
Capítulo 4 discorre sobre os Direitos Humanos atribuídos aos Seres Humanos na 
sua condição de Transmigrante, os quais devem ser desvinculados da categoria 
Cidadania e relacionados ao direito à vida, saúde, integridade, liberdade pessoal, 
cultural, de consciência e de manifestação do pensamento. O penúltimo Capítulo 
aborda a política de Imigração adotada pela Itália e pela União Europeia no 
sentido de demonstrar o tratamento despendido aos Transmigrantes como fator 
humano desta política, com ênfase à temática dos Direitos Humanos frente ao 
assunto abordado pela Diretiva de Retorno, que trata sobre o Regresso dos 
Transmigrantes. O sexto Capítulo dedica-se a apresentar, sob a matriz de 
Habermas, a Ação Comunicativa entre o Sistema e o Mundo da Vida a fim de 
sustentar que esta poderá ser utilizada em favor da efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante da aplicação de uma Decisão de Regresso 
por parte da Itália ou de outros Estados-membros da União Europeia. Tal 
efetivação poderá ocorrer em dois momentos distintos: como forma de pugnar 
pelo reconhecimento da condição de Ser Humano dos Transmigrantes e de sua 
devida integração na Sociedade acolhedora, por intermédio de associações e 
organizações em prol destes; e num segundo momento, derivado ou não do 
primeiro, em que casos específicos de afronta aos Direitos Humanos dos 
Transmigrantes são levados aos tribunais competentes e podem obter a 
prestação jurisdicional favorável. As conclusões denotam os pontos cruciais, com 
ênfase para a confirmação das hipóteses de pesquisa. Quanto à Metodologia, 
registra-se que o Relatório dos Resultados expressos nesta Tese é composto na 
base lógica Indutiva. 

 
Palavras-chave: Transnacionalidade; Imigração; Direitos Humanos; 
Transmigrantes; Decisão de Regresso. 
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ABSTRACT 

This Thesis is based in the Research Line of State and Transnationality. Its 
general objective is to present a proposal for the effectuation of Human Rights of 
Transmigrants when of the applying of Return Decisions in Italy and the European 
Union. The Thesis is divided into six chapters. The first deals with the analysis of 
the State to identify their symptoms of weakness, as well as, its Sovereignty, both 
inserted in times of neoliberal imperatives. The second Chapter discusses, from 
the neoliberal coordinates, the phenomenon of Globalization in the economic 
aspectand its dimensions in the political, social and Cultural spheres. The third 
Chapter deals with the Transnationality and the European Union as an important 
and particular stage of transnational events. Among these, are the Migrations, 
which are also analyzed under the transnational aspect and its human factor, 
sometimes called Transmigrating. The Chapter 4 discusses the Human Rights 
allocated to the Human Beings in their situation of Transmigrating , which must be 
disconnected from the category of Citizenship and related to the right of life, 
health, integrity, personal, Cultural and the conscience freedom, and 
themanifestation of thought. The Penultimate addresses the Immigration political 
adopted by Italy and the European Union to demonstrate the treatment spent to 
the Transmigrants as human factor of this political, with emphasis on the theme of 
Human Rights facing the issue addressed covered by the Return Directive, which 
deals with the Return of Transmigrants. The last chapter is devoted to present, in 
the thought line of Habermas, TheCommunicative Action between the System and 
the World of Life in order to sustain that this can be used in favor of effectuation of 
the Human Rights of the Transmigrants front of the applying of the Return 
Decision from Italy or from other Member States of the European Union. This 
effectuation may occur at two different times: as a way to plead for the recognition 
of the condition as a Human Being of Transmigrants and their proper integration 
into the welcoming Society, through the associations and organizations in support 
of these; and later on, derivative or non-derivative from the first, in which specific 
cases of the affront to the Human Rights of the Transmigrants which are taken to 
courts and that they may obtain favorable jurisdictional service. The findings 
denote the crucial points, with emphasis on confirmation of the research 
hypotheses. Regarding to the methodology, it is recorded that the report of the 
results expressed in this Thesis consists in inductive logic base. 

  
Keywords: Transnationality; Immigration, Human Rights, Transmigrants; Return 
Decision. 
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RIASSUNTO 

Questa tesi rientra nell'area di interesse relativa a Costituzionalità, 
Transnazionalità e Produzione del Diritto e nell' ambito di ricerca denominato Stato 
e Transnazionalità. L´obiettivo scientifico generale della tesi è rappresentare la 
problematica relativa alla salvaguardia dei Diritti Umani dei Transmigranti 
nell'ambito delle misure di rimpatrio in Italia e nei paesi membri della Unione 
Europea. La Tesi è divisa in sei capitoli. Il primo riguarda l’analisi dello Stato con 
l’obiettivo di identificare i propri sintomi di debolezza, così come della sua 
Sovranità in tempi di imperativi neoliberisti. affronta il fenomeno della 
Globalizzazione nelle sue coordinate neoliberiste, cercando di mostrare le 
dimensioni e le conseguenze del fenomeno, analizzando la nascita e le peculiarità 
concettuali che coinvolgono la Globalizzazione, adottando la sfera economica 
come visione generale del fenomeno, e la sfera politica, sociale e culturale come 
dimensioni specifiche. Il terzo Capitolo parla della Transnazionalità e dell’ Unione 
Europea come una tappa importante di eventi transnazionali. Tra questi ci sono le 
Migrazioni, analizzate sotto il profilo transnazionale, compreso gli Esseri Umani 
coinvolti, ora chiamati di Transmigranti. Il quarto Capitolo illustra i Diritti Umani 
riconosciuti ai soggetti nella condizione di Esseri Umani e Transmigranti -, che 
devono essere scollegati dalla Cittadinanza e legati al diritto alla vita, alla salute, 
all'integrità , alla libertà personale e Culturale, nonché la libertà di coscienza e di 
espressione del pensiero. Il quinto capitolo descrive la politica di Immigrazione 
adottata dall’Italia e dall’Unione Europea, soffermandosi sulle caratteristiche 
principali e sui pregiudizi negativi che in vari casi le caratterizzano, seguito da 
analisi dello status giuridico del migranti nel contesto della Unione Europea. 
L´ultimo capitolo affronta il tema della Azione Comunicativa tra Sistema e Modo di 
Vita, nella prospettiva del Agire Comunicativo di J.Habermas, al fine di sostenere 
che questa può essere utilizzata per assicurare una effettiva tutela dei Diritti 
Umani dei Transmigranti, nell'ambito delle procedure di rimpatrio. Questo 
adempimento può avvenire in due modalità: lottando per il riconoscimento della 
condizione umana dei Transmigranti e la loro corretta integrazione nella Società 
accogliente, attraverso associazioni e organizzazioni a sostegno di questi; o 
davanti a casi specifici di lesione dei Diritti Umani dei transmigranti destinatari di 
Decisioni di Rimpatrio, chiedendo l’ attuazione giurisdizionale dettata dai tribunali 
con l’obiettivo di ottenere giudizi favorevoli nel rispetto dei diritti stessi. In questa 
prospettiva sono esaminate alcune decisioni della Corte Costituzionale italiana 
relative sulla materia di espulsione e salvaguardia dei diritti umani, alcune 
pronunce della Corte di Giustizia della Unione Europea concernenti l'applicazione 
della Direttiva Rimpatri e le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, in 
relazione a violazione di diritti sanciti dalla CEDU. Le conclusioni individuano i 
punti cruciali della tesi, focalizzando la conferma delle ipotesi di ricerca. Per 
quanto riguarda la metodologia il rapporto dei risultati espressi è stato composto 
sulla base di logica induttiva . 
 
Parole chiave: Transnazionalità, Immigrazione, Diritti Umani, Transmigranti; 
Decisione di Rimpatrio. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de 

Doutora em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da 

Univali, com Programa de Dupla Titulação com o Departamento de Direito Público 

Comparado da Università Degli Studi di Perugia – Itália. 

A Tese está relacionada à Área de Concentração em 

Constitucionalidade, Transnacionalidade e Produção do Direito e inserida na 

Linha de Pesquisa denominada Estado e Transnacionalidade. 

O seu objetivo científico é apresentar uma proposta para a efetivação 

dos Direitos Humanos dos Transmigrantes quando da aplicação de Decisões de 

Regresso na Itália e na União Europeia. 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: a) Analisar o 

enfraquecimento do Estado e da sua Soberania frente aos imperativos neoliberais 

e a verificação da Globalização; b) Caracterizar a Transnacionalidade diante da 

ocorrência da Globalização; c) Discorrer sobre a evolução histórica do fenômeno 

migratório a partir do território europeu, com ênfase aquele envolvendo o Estado 

italiano; d) Demonstrar as principais características das Imigrações em um 

contexto transnacional e apresentar a figura do Transmigrante como sendo seu 

contingente humano; e) Identificar os Direitos Humanos dos Transmigrantes na 

União Europeia; f) Descrever a política de Imigração adotada historicamente pela 

Itália e a atual política de Imigração da União Europeia, com ênfase à matéria de 

Decisões de Regresso dos Transmigrantes. g) Apontar a utilização da Ação 

Comunicativa entre o Sistema e o Mundo da Vida a fim de efetivar os Direitos 

Humanos dos Transmigrantes, notadamente quando das Decisões de Regresso 

destes do território italiano ou de outros Estados que adotaram a política de 

Imigração da União Europeia.  

O problema da pesquisa pode ser caracterizado pela seguinte 

indagação: Em um contexto transnacional, os Direitos Humanos dos 

Transmigrantes, quando da emissão de Decisões de Regresso, podem ser 
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efetivados a partir da utilização da Ação Comunicativa entre Sistema e Mundo da 

Vida? 

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) O Estado, diante das condições atuais propiciadas pela 

Globalização, apresentaria sintomas de crise, notadamente diante do 

enfraquecimento da sua Soberania; 

b) A Transnacionalidade demonstraria o surgimento de novas relações 

que transpassam a figura estatal e dentre elas as Imigrações que são 

influenciadas pela Globalização; 

c) Os Transmigrantes não perderiam a condição de Ser Humano, 

independentemente do local em que se encontrem, possuindo, assim, direitos a 

serem resguardados; 

d) A atual política de Imigração adotada pela União Europeia, 

notadamente aquela constante na Diretiva de Retorno, afrontaria os Direitos 

Humanos dos Transmigrantes; 

e) A teoria da Ação Comunicativa de Habermas poderia ser utilizada 

em favor da efetivação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes diante da 

aplicação de Decisões de Regresso. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses elencadas estão 

elencados na presente Tese, de forma sintetizada, como segue: 

Principia-se, no Capítulo 1, com a análise dos sintomas de 

enfraquecimento do Estado e da sua Soberania, ambos inseridos em épocas de 

imperativos neoliberais. Para tanto, realiza-se, num primeiro momento, um breve 

estudo da evolução histórica do Estado, notadamente dos períodos que 

compreendem desde sua configuração na Idade Média até o seu modelo e o 

Estado Constitucional Moderno a partir do seu modelo Liberal, substituído pelo 

Welfare State. As principais características da doutrina neoliberal são 
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relacionadas com a atividade estatal de interferência mínima nas questões 

econômicas, a qual será apresentada como um dos sintomas de crise do Estado.  

Com o fim de sustentar que as mudanças que atingem os Estados 

demonstram que estes não são mais compatíveis com a antiga ideia de Nação, 

apresenta-se a existência de vários sistemas-mundo dentro de cada singular 

Estado. Consequentemente, verifica-se que a clássica ideia de Soberania deve 

ser repensada, pois também apresenta sintomas de enfraquecimento frente ao 

remodelamento da figura estatal e a primazia dos grandes poderios econômicos e 

financeiros, bem como diante da multiplicação de novos atores circundados por 

uma imensidão de novas conexões sociais e culturais. 

O Capítulo 2 tratará do fenômeno da Globalização a partir das 

coordenadas neoliberais, procurando apresentar as dimensões e consequências 

de tal fenômeno. Analisa-se inicialmente o surgimento e as peculiaridades 

conceituais que envolvem a Globalização, adotando-se sua vertente econômica 

como visão geral do fenômeno, com dimensões verificadas nas esferas política, 

social e cultural. Com ênfase às conseqüências produzidas por este fenômeno 

pretende-se demonstrar que é possível adotar o Multiculturalismo como 

alternativa a uma possível e adequada inserção dos Seres Humanos na 

Sociedade em que se encontram, visando atenuar os efeitos da Globalização 

econômica e das suas dimensões e possibilitar que os envolvidos – e dentre eles 

os Imigrantes – possam se fazer valer do caráter multicultural da Sociedade atual 

com vistas ao mantenimento dos seus traços culturais e reivindicação da sua 

condição de Ser Humano. 

O Capítulo 3 será dedicado a apresentar, diante da promoção e 

liberação dos vínculos espaciais e temporais propiciados pela Globalização, a 

superação da internacionalização diante da ocorrência da Transnacionalidade. 

Suas principais características irão denotar que não se trata de fenômeno 

absolutamente distinto da Globalização, pois esta nasce no seu contexto e vai 

além da internacionalização. Assim, diante do fato de que estes dois fenômenos – 

Globalização e Transnacionalidade - têm sido os responsáveis pelas 

transformações da Sociedade e da forma de pensar e de atuar do Estado, 
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apresentar-se-á a União Europeia como importante e particular palco dos mais 

variados acontecimentos transnacionais, e dentre eles as Imigrações. 

Todos estes fatores estarão intrinsecamente ligados a um dos objetos 

deste estudo que é a Imigração, a qual será caracterizada primeiramente sob um 

viés histórico e posteriormente sob a influência da Transnacionalidade e 

constatada no âmbito da Itália e da União Europeia. Para efeitos de delimitação, 

analisar-se-á a condição dos Imigrantes sob dois aspectos que interagem entre si: 

daqueles que adquirem tal qualidade em razão de condições e problemas sociais 

e econômicos - notadamente ligados aos efeitos da Globalização - e sob o 

aspecto dos Imigrantes tratados como irregulares, os quais não possuem 

condições de preencherem os requisitos para a regularização da sua situação.  

Parte-se do pressuposto de que o ato de migrar, de se movimentar 

para Estados em que o sujeito em movimento não possui a Cidadania deste, 

envolve a figura do Imigrante na sua condição de Ser Humano sujeito de direitos 

e obrigações. Estes Imigrantes, como parte do componente humano das relações 

sociais que possuem ligação com a sobrevivência e o deslocamento do Ser 

Humano no planeta a partir dos efeitos da Globalização, serão tratados como 

Transmigrantes. 

Nesta ordem, a Imigração será abordada sob a vertente da 

Transnacionalidade, pois denota a construção de elementos de ligação tanto com 

o país de origem quanto com o país de destino, com a característica peculiar de 

não haver necessariamente um único local de origem e um único local de destino. 

Denota-se que tais elementos são também as responsáveis pelas ligações 

interpessoais que conectam Imigrantes e não Imigrantes em locais comuns, 

embora ambos possuam características culturais únicas, as quais devem coexistir 

sob a bandeira do Multiculturalismo. Nesta perspectiva, sustenta-se que a 

compatibilização das relações transnacionais não possuirão resquícios de 

efetividade e reconhecimento se continuarem sendo tratadas somente no âmbito 

do Estado nacional, as quais demonstram ser um grande e premente desafio à 

União Europeia e aos seus Estados em épocas transnacionais por vários motivos: 
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pelo caráter negativo atribuído às Migrações e a dicotomia existente entre a 

assimilação e integração dos envolvidos visando uma convivência multicultural. 

O Capítulo 4 discorrerá sobre os Direitos Humanos atribuídos aos 

Seres Humanos na sua simples condição de Transmigrante. A fim de possibilitar 

um tratamento linear e lógico do tema, convenciona-se que, quando se fala em 

Direitos Humanos dos Transmigrantes a serem protegidos diante da aplicação de 

tais decisões, se está referindo aos direitos primários pertencentes 

indistintamente a todos os Seres Humanos, independentemente da sua 

Cidadania, relacionados ao direito à vida, saúde, integridade, liberdade pessoal, 

cultural, de consciência e de manifestação do pensamento. Deste modo, o que se 

pretende sustentar é que estes direitos – aqui chamados de Direitos Humanos 

dos Transmigrantes -, quando da imposição do Regresso ou do Afastamento de 

um Transmigrante, devem ser considerados e efetivados. 

Defende-se a concepção universalista destes direitos sob o 

pressuposto de que é facilmente possível identificar traços comuns em qualquer 

Sociedade – notadamente dentre as Sociedades democráticas ocidentais - e 

conviver com eles, sendo esta uma das manifestações do Multiculturalismo e do 

estabelecimento de um diálogo intercultural. Assim, os Direitos Humanos frente ao 

fenômeno da Transnacionalidade são tratados como universais, no sentido de que 

a simples condição de Ser Humano é requisito único para a titularidade destes 

direitos.  

Partindo-se do pressuposto de que os Direitos Humanos não são 

estáticos e que sua transformação acompanha a Sociedade, tem-se que os 

Direitos Humanos aqui tratados devem ser considerados a partir dos chamados 

Novos Direitos, que são aqueles concernentes às demandas transnacionais, os 

quais devem ser reconhecidos aos Transmigrantes devido às peculiaridades das 

Migrações transnacionais, as quais, se continuarem a ser tratadas dentro dos 

espaços dos Estados nacionais, continuarão a confirmar sua ineficácia.  

Seguindo esta ordem, demonstra-se também que enquanto a 

Cidadania for manipulada como condição para o reconhecimento da titularidade 

dos Direitos Humanos, os Transmigrantes continuarão a ser excluídos de 
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qualquer ordem protetiva. Ao final, aborda-se os Direitos Humanos dos 

Transmigrantes consubstanciados nas principais declarações de direitos para, 

posteriormente, tratar do sistema de proteção dos Direitos Humanos vigente na 

União Europeia. 

O Capítulo 5 tratará da política de Imigração adotada pela Itália e pela 

União Europeia, iniciando-se pelas principais características e denominações – 

muitas vezes negativas - atribuídas ao fator humano dos processos migratórios, 

seguindo-se pela análise da condição jurídica dos Transmigrantes no contexto da 

União Europeia.  

Neste momento apresentar-se-á, em ordem cronológica, a política de 

Imigração adotada durante décadas pela Itália, a qual, após tornar-se matéria 

comum dentre os membros da União Europeia, foi alterada no sentido de se 

adequar à política de Imigração da União. Esta, por sua vez, será abordada no 

sentido de demonstrar a relação e o tratamento despendido aos Transmigrantes 

como fator humano desta política e sua relação com os Direitos Humanos. 

Ao final, dá-se ênfase ao assunto das Decisões de Regresso dos 

Transmigrantes presentes nestes territórios por entender que esta temática possui 

alcance muito mais alargado do que qualquer outro assunto da política de 

Imigração da União Europeia. Cogita-se que esta política, notadamente por meio 

da Diretiva de Retorno que trata do Regresso, atenta a alguns princípios 

fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta de 

Direitos Fundamentais da UE, do mesmo modo que infringe os preceitos 

estipulados pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, constituindo-se, 

em alguns momentos, uma afronta aos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

O Capítulo 6 é destinado a abordar, a partir da visão e análise 

habermasiana31, a Ação Comunicativa entre o Sistema e o Mundo da Vida a fim 

de sustentar que esta poderá ser utilizada em favor da efetivação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes, notadamente quando da aplicação de uma 

                                            
31 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa.  
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Decisão de Regresso por parte da Itália ou de outros Estados que adotaram a 

política de Imigração da União Europeia.  

Parte-se do pressuposto de que os Espaços Sociais Transnacionais 

são os mais variados subsistemas sociais existentes na Sociedade civil, mas 

dotados de “um novo significado construído reflexivamente a partir da 

transferência e transformação dos espaços nacionais, inclusive de modo que não 

seja pensado internacionalmente, e sim no surgimento de algo novo, de um 

espaço transpassante, que já não se encaixa nas velhas categorias modernas e 

se mostram independentes dos Estados e de suas fronteiras. Deste modo, cada 

subsistema social dá origem às mais variadas relações sociais transnacionais, 

das quais fazem parte os Transmigrantes, e irão compor o Mundo da Vida. O 

Sistema será aqui tratado como um subsistema que não é social e sim estatal, ou 

seja, não faz parte do Mundo da Vida, pois corresponde aos subsistemas estatais 

que não assumem proporções transnacionais e estão relacionados à economia e 

à política e funcionam na maioria das vezes em busca de dinheiro e poder. 

Pretende-se demonstrar que a partir dos preceitos da Globalização que 

manejam os ora (enfraquecidos) Estados, a comunicação entre o Sistema e 

Mundo da Vida é falho devido aos antagônicos interesses envolvidos. 

Consequentemente, a efetivação de direitos encontrará dificuldade de dar 

resposta às estruturas de comunicação formadas pelo Mundo da Vida e se 

transforma em um coadjuvante do Sistema.  

Deste modo, sustenta-se que a Ação Comunicativa poderá atuar em 

favor dos Transmigrantes junto ao Sistema e que sua utilização poderá ocorrer 

em dois momentos distintos: inicialmente como forma de pugnar pelo 

reconhecimento da condição de Ser Humano dos Transmigrantes e de sua devida 

integração na Sociedade acolhedora, os quais poderão ser efetivamente 

problematizados como um fato social transnacional quando da formação de 

associações e organizações em prol destes; e num segundo momento, derivado 

ou não do primeiro, em que casos específicos de afronta aos Direitos Humanos 

dos Transmigrantes são levados aos tribunais competentes e podem obter a 

prestação jurisdicional favorável.  
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Neste segundo momento apresentar-se-á um elenco de decisões do 

Tribunal Constitucional italiano relativas à matéria Imigração, Decisões de 

Regresso e proteção dos Direitos Humanos dos Transmigrantes. Posteriormente, 

com o intuito de analisar a jurisdicionalização de casos envolvendo Decisões de 

Regresso e Direitos Humanos dos Transmigrantes no âmbito da União Europeia, 

apontam-se alguns julgados do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quando 

da aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, bem como julgados 

do Tribunal de Justiça da União Europeia acerca da interpretação do Direito 

Europeu relacionado à Diretiva de Retorno. 

Salienta-se que tais decisões, relacionadas à temática ao Regresso 

dos Transmigrantes, serão analisadas sob o enfoque da temática dos Direitos 

Humanos, com o fim de sustentar que a Ação Comunicativa poderá contribuir 

para a efetivação de tais direitos por meio da atuação destes Tribunais. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação  à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre a necessidade de efetivação dos 

Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

O Método32 a ser utilizado na fase de Investigação33 será o Indutivo34; 

na fase de Tratamento dos Dados será o Cartesiano35, e o Relatório da Pesquisa 

é composto na base lógica Indutiva. As técnicas de investigação serão a técnica 

                                            
32 “Método: forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 

os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica. teoria e Prática. p. 204.  

33 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido [...].PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 
101. 

34 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: 
teoria e prática. p. 104. 

35 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja-se 
LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001. p. 22-26. 
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do referente36, da categoria37, dos conceitos operacionais38, da pesquisa 

bibliográfica39 e do fichamento, levados em consideração os parâmetros adotados 

pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

PPCJ/UNIVALI.  

Nesta Tese as categorias principais estão grafadas com a letra inicial 

em maiúscula, seus conceitos operacionais são apresentados no Rol de 

Categorias constante no início deste estudo e a tradução de todas as obras 

estrangeiras aqui analisadas é de caráter não oficial, cuja responsabilidade é da 

doutoranda.  

                                            
36 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 62. 

37 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 31. 

38 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 
aceita para os efeitos das idéias que expomos [...]”.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 45. 

39 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 239. 
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CAPÍTULO 1 

O ESTADO EM TEMPOS NEOLIBERAIS 

Este primeiro Capítulo tem por objetivo analisar os sintomas de 

enfraquecimento do Estado e da sua Soberania, em tempos neoliberais. Para 

tanto, realiza-se, num primeiro momento, um breve estudo da evolução histórica 

do Estado, notadamente dos períodos que compreendem desde sua configuração 

na Idade Média até o Estado Constitucional Moderno a partir do seu modelo 

Liberal, substituído pelo Estado social, aqui nominado como Welfare State. Assim, 

diante do esfacelamento deste último, surge o Neoliberalismo como teoria 

econômica e política a ser seguida por muitos Estados.  

As principais características da doutrina neoliberal são relacionadas 

com a atividade estatal de interferência mínima nas questões econômicas. A 

redução de tal atuação é apresentada como um dos sintomas de crise do Estado, 

razão pela qual as premissas neoliberais são colocadas em xeque e aqui tratadas 

como falácias que contribuem para o enfraquecimento da figura estatal. Diante 

deste contexto de inevitabilidade dos imperativos neoliberais cogita-se que, ou o 

Estado estaria em crise, ou fadado ao fenecimento.  

Com o fim de sustentar que as mudanças que atingem os Estados em 

tempos neoliberais demonstram que estes não são mais compatíveis com a 

antiga ideia de Nação - formada por uma comunidade política e composta por 

pessoas de uma mesma procedência -, apresenta-se a existência de vários 

sistemas-mundo dentro de cada Estado. Consequentemente, tudo isso faz com 

que a clássica ideia de Soberania deva ser repensada, assunto este que será 

abordado ao final deste Capítulo. 
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1.1 DO ESTADO NA IDADE MÉDIA AO ESTADO ABSOLUTO 

Embora o surgimento e a evolução do Estado não seja o objeto central 

deste estudo, algumas considerações devem ser tecidas no sentido de pontuar 

alguns dos acontecimentos históricos envolvendo o Estado, considerados como 

ímpares para a compreensão do atual modelo estatal. 

Atribui-se considerável importância ao renascimento comercial 

experimentado nos primeiros séculos da Baixa Idade Média40 seguido pelo 

esfacelamento do poder existente na Alta Idade Média41, caracterizado pela 

existência de um poder político fragmentado e policêntrico sem que existisse a 

figura do Estado soberano.  

Significa que “[...] durante meio milênio, na Idade Média, não existiu o 

Estado no sentido de uma unidade de dominação independente no exterior e no 

interior que atuava de modo contínuo com meios de poder próprios e claramente 

delimitadas pessoal e territorialmente”42.  

Este pretenso Estado medieval foi marcado por duas grandes fases 

distintas: a primeira de invasões e a segunda de reconstrução, representando, 

resumidamente, a transformação de um cenário inicial de insegurança geral em 

uma segurança local aos poucos alargada; e a passagem da decomposição ou 

ausência de poder para um cenário com o poder real coexistente entre a 
                                            

40 Nesta época, “Sinaliza-se a Sociedade medieval essencialmente agrária cuja hierarquia social 
se consubstanciava nos vínculos que os indivíduos mantinham com a terra. A atividade agrícola 
sustentava todo o sistema social, contudo, o crescimento da sua produtividade desencadeou 
profundas mudanças que se prolongaram por vários séculos, culminando na dissolução do 
feudalismo e o surgimento do capitalismo. O capital passou a designar os materiais 
necessários à produção e ao comércio das mercadorias excedentes, principalmente na Europa 
Ocidental através do sistema capitalista manufatureiro. As mudanças ocorridas na época 
ocorreram devido às novas técnicas desenvolvidas na agricultura e o consequente aumento da 
produção. “[...] surgiu o excedente agrícola que passou a ser permutado por outros bens 
diretamente pelos servos e, posteriormente, em grandes feiras [...]”. DI SENA JÚNIOR, 
Roberto. Comércio internacional & Globalização: a cláusula social na OMC. Curitiba: Juruá, 
2003. p. 30. 

41 “Os historiadores costumam dividir a Idade Média em dois períodos, cuja linha de separação se 
situa na passagem do século XI ao século XII”. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação 
histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 44. 

42 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo : 
Mestre Jou,1968. Título original: Staatslehre. p. 158. 
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autoridade da igreja e o poder dos barões e dos senhorios corporativos43. 

Significa, portanto, que duas organizações representaram este período da Idade 

Média: o Papado, como chefe das questões espirituais em que o Papa possuía a 

autorictas pontificum e o Sacro Império Romano, considerada uma instituição 

política à época representada pelo Imperador, dotado da plenitud potestatis44. 

Na Alta Idade Média registra-se o esfacelamento do poder político e 

econômico e a consequente dissolução da ideia de Estado devido à instauração 

do feudalismo. Este sistema se baseou numa rígida estratificação social fundada 

em determinados privilégios que eram estendidos a um número mínimo de 

pessoas. Por consequência, as ofensas à dignidade humana eram gritantes, pois 

os senhores feudais obrigavam os camponeses e familiares a se curvarem diante 

de uma série de obrigações, proibições ou até mesmo atitudes de vassalagem, 

como por exemplo, a submissão ao jus primae noctis45.  

Referido período foi marcado também pelas constantes lutas dos 

camponeses contra a exploração dos senhores feudais, momento em que 

despontou uma nova força social. Essa nova classe, denominada burguesia, 

mostrou-se atuante principalmente nos séculos XV e XVI. Inclusive, foi muito 

influente na maioria das cidades da Europa ocidental nos séculos seguintes 

contrapondo-se aos ideais do feudalismo e colaborando para o efetivo 

rompimento deste modelo46.  

Aliado aos diversos fatores que ensejaram a mudança da organização 

social existente e o consequente desaparecimento do sistema feudal, desponta a 

                                            
43 O autor também menciona que “Não são de esquecer o Império Romano do Oriente que irá 

sobreviver até 1453; os reinos de invasões bárbaras [...]; o Império Carolíngio e os inícios do 
sacro Império Romano-Germânico. Estes foram Estados, mas não identificadores das 
concessões e das formas políticas medievais [...]”.MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
Constituição. p. 14. 

44 LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 
24. 

45 “[...] também conhecido como direito de ‘pernada’, pelo qual o senhor da terra podia exigir 
relações sexuais de toda jovem aldeã de seu feudo na noite em que ela se casasse”. 
TRINDADE, José Damião de Lima. História social dos direitos humanos. São Paulo: 
Peirópolis, 2002. p. 19. 

46 TRINDADE, José Damião de Lima. História social dos direitos humanos. p. 30. 
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burguesia47 juntamente com “um novo e revolucionário modo de produção, de 

organização social e de domínio do mundo, das coisas e das pessoas, chamado 

de capitalismo”48 a qual, diante de uma revolução política, facilitou o caminho para 

a posterior Revolução Industrial49.  

Após a organização política medieval é que ressurge a noção de 

Estado por meio da total concentração e centralização do poder junto ao rei, 

consolidando, portanto, o que se chama de Estado Moderno. Conforme menciona 

Leal, “Se o Estado é concebido, no início da Idade Moderna, como a única saída 

para a civilização – tida aqui sob a ótica dos conquistadores e Imperadores -, é 

também idealizado como produto da razão de uma Sociedade racional, 

contraposta a uma Sociedade pré-estatal [...]”50. Deste modo, a Idade Moderna é 

marcada pela instalação do Estado Absoluto, em que o poder estatal era tido 

como sujeito único e exclusivo da política, e a Soberania se concentrava somente 

nas mãos do soberano51.  

A fim de fortalecer o poder ainda fraco dos Estados nascentes, foi 

adotado o mercantilismo como meio para alcançar a riqueza e o poder 

necessários e cimentar a implementada política econômica de forte intervenção 

estatal. Como ressalta Hunt, 

                                            
47 “Mostrando-se atuante principalmente nos séculos XV e XVI, a burguesia foi muito influente na 

maioria das cidades da Europa ocidental nos séculos seguintes, se contrapondo aos ideais do 
feudalismo e lutando para o fortalecimento da autoridade real”. PECES-BARBA MARTÍNEZ, 
Gregório. Curso de derechos fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III 
de Madrid, 1995. p. 114-115. 

48 TRINDADE, José Damião de Lima. História social dos direitos humanos. p. 26. 
49 Para que o capitalismo pudesse ser firmado sob as formas comercial e industrial, três foram as 

mudanças estruturais ocorridas na época: “[...] em primeiro lugar, a predominância da 
agricultura é substituída pela preponderância da produção industrial; em segundo lugar, a 
precariedade dos meios de locomoção dá lugar a uma rede de transportes cada vez mais 
rápida e diversificada; em terceiro lugar, as crises periódicas de subsistência que atravessaram 
o feudalismo transmutam-se em crises de superprodução e baixa de preços”. MONDAINI, 
Marco. Revolução Inglesa: o respeito aos direitos dos indivíduos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, 
Carla Bassanezi (Orgs.) História da Cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 119. 

50 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais 
no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p.61. 

51 “Nos primórdios do Estado moderno, portanto, o direito é reduzido à lei imposta pelo soberano, 
sendo superior a todas as demais fontes de normatividade.” FARIA, José Eduardo. O direito 
na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 22. 
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Os componentes da base jurídica das políticas mercantilistas adotadas 
na Europa no início da Idade Moderna se caracterizavam pela tentativa 
de regulamentar a saída de riquezas das fronteiras. Voltado à adoção 
de políticas por parte do Estado, o mercantilismo visava a maximização 
da riqueza através do acúmulo de metais preciosos e, 
consequentemente, o aumento do poderio nacional, originando sérias 
restrições econômicas, pois os países proibiam as importações visando 
à garantia de uma balança comercial favorável52. 

Sua fase inicial é conhecida por bulionismo e teve início no período em 

que a Europa passava por uma intensa escassez de ouro e prata. Assim, “Foram 

estabelecidas políticas bulionistas para atrair ouro e prata para o país e mantê-los 

ali mesmo, proibindo-se sua exportação”53. Tendo em vista a característica de 

acumulação de metais nobres, o mercantilismo também conseguiu produzir muita 

fortuna através do descobrimento de outras terras em decorrência das 

navegações, fato que impulsionou importantes Migrações e estimulou a primeira 

forma de importação e exportação das riquezas naturais existentes no globo.  

É imprescindível mencionar que várias nações europeias se tornaram 

muito poderosas nesta época, pois conseguiram desenvolver o mercantilismo 

como um instrumento de engrandecimento e ampliação do poder estatal, trazendo 

das suas colônias os mais diversos tipos de riquezas54. Desta forma, longe de 

qualquer afirmação contrária, era o Estado mercantilista quem controlava a 

economia. Entretanto, o quadro se modificou quando a sistemática adotada pelos 

mercantilistas passou a ser suplantada pelo Liberalismo55. 

Presenciou-se, portanto, o declínio do Estado Absolutista decorrente da 

então recente emolduração na ordem mundial a partir da ocorrência de eventos 

                                            
52. HUNT, R. K.; SHERMAN, H J. História do pensamento econômico. Tradução de Jaime Larry 

Benchimol. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 36-37. 
53 HUNT, R. K.; SHERMAN, H J. História do pensamento econômico. p. 41. 
54 SELLA, Adriano. Globalização neoliberal e exclusão social: alternativas ...? são possíveis! 

São Paulo: Paulus, 2002. p. 38. 
55 Para Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, “A definição de Liberalismo 

como fenômeno histórico oferece dificuldades específicas [...]. Em primeiro lugar, a história do 
Liberalismo acha-se intimamente ligada à história da democracia [...]. Em segundo lugar, o 
Liberalismo se manifesta nos diferentes países, em tempos históricos bastante diversos [...]. 
Em terceiro lugar, nem é possível falar numa história-difusão do Liberalismo, embora o modelo 
da evolução política inglesa tenha exercido uma influência determinante [...]”. BOBBIO, 
Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 686-687. 
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históricos de grande importância como a Revolução Gloriosa, o Iluminismo e a 

Revolução Francesa. Deste modo, com a evolução do pensamento humanista, 

sustentado pelo Iluminismo ocorreu o aparecimento do Estado Liberal imbuído 

pelos ideais da Revolução Francesa de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

1.2 O ESTADO CONSTITUCIONAL MODERNO: DO LIBERALISMO AO 

WELFARE STATE 

O Estado intitulado como liberal foi, na verdade, a primeira forma de 

manifestação do Estado Constitucional Moderno56, momento em que a Soberania 

foi transferida da pessoa do soberano para a Nação e o poder de fato foi 

substituído pelo poder de direito, configurando um dos pilares teóricos desta 

forma de Estado recém-surgida57. 

Neste ponto, devido à imperiosa necessidade de analisar alguns dos 

pormenores do Estado Constitucional Moderno que conduziram às experiências 

atuais, o Estado passará a ser sopesado a partir das novas experiências políticas, 

sociais e econômicas que fazem parte da história da humanidade e modelam a 

história do capitalismo58. Por esta razão entende-se que “O Estado deve ser 

                                            
56 O Estado Constitucional, surgido das revoluções burguesas do século XVIII, foi concebido para 

atender aos interesses de uma determinada classe social – a burguesia – e permitir a 
acumulação ilimitada de riqueza nas mãos daqueles que tivessem virtudes para tanto, 
possuindo a característica de ser soberano e definido pela existência de um Povo, território e 
poder político. CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. p. 37. 

57 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
século XXI. Itajaí: Ed. UNIVALI, 2011. p. 83. 

58 Acerca do termo capitalismo, adota-se a posição adotada por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci 
e Gianfraco Pasquino, os quais afirmam que “Na Cultura corrente, ao termo Capitalismo se 
atribuem conotações e conteúdos frequentemente muito diferentes, reconduzíveis todavia a 
duas grandes acepções. Uma primeira acepção restrita ao Capitalismo designa uma forma 
particular, historicamente específica, de agir econômico, ou um modo de produção em sentido 
estrito, ou subsistema econômico. [...] Uma segunda acepção de Capitalismo, ao invés, atinge 
a Sociedade no seu todo como formação social, historicamente qualificada, de forma 
determinante, pelo seu modo de produção. Capitalismo, nesta acepção, designa portanto, uma 
‘relação social’ geral. [...] Isolar no processo capitalista um conjunto de fatos puramente 
econômico é certamente legítimo no plano de abstração científica e da operacionalização da 
ação econômica. Mas é uma operação redutiva, se se considera o Capitalismo como fenômeno 
social, político e histórico. De outro lado, é insuficiente limitar-se a declarar o Capitalismo uma 
“relação social”, se não se determinam ulteriormente a natureza e os termos dessa relação, 
mantendo a distinção analítica entre os vários subsistemas e a recomposição destes na 
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encarado como processo histórico a par de outros. Quer como ou concepção 

jurídica ou política e não se cristalizando nunca numa fórmula acabada, o Estado 

está em contínua mutação, através de várias fases de desenvolvimento 

progressivo (às vezes regressivo)”59. 

Sendo assim, percursos históricos à parte e visando atingir os objetivos 

propostos neste estudo, utilizar-se-á a concepção do Estado a partir da sua 

caracterização moderna, a de Estado nacional soberano - nascido na Europa e 

disseminado pelo mundo - que é definido pela existência de um Povo, território e 

poder político60. Da mesma forma, considera-se o Estado como representação da 

organização do Poder Público, que possui uma só matriz político-jurídica, razão 

pela qual se tratará a partir deste ponto do Estado, Estado Moderno ou 

Constitucional Moderno, Estado de Direito e Estado Contemporâneo como 

sinônimos.  

E é por este motivo que se entende necessário averiguar as principais 

experiências vivenciadas pelo Estado que conduziram o desenrolar dos fatos 

desde a adoção de um perfil liberal, substituído pelo social e, finalmente por 

traços neoliberais, os quais, por si só, demonstram que o Estado é afetado 

diariamente pelos mais variados fatores – sociais, políticos, econômicos – e 

muitas vezes parece dar a impressão de falimento.  

                                                                                                                                  
unidade funcional do sistema-Sociedade. [...] Essa constatação não traz nada contra o fato de 
que a relação capital-trabalho permaneça a relação central do Capitalismo. Esta centralidade 
em si, todavia, não parece ser decisiva, nem para produzir no plano analítico uma definição 
inequívoca, exaustiva e conclusiva do Capitalismo, nem para propor no plano prático-político 
soluções seguras para a otimização das virtudes do Capitalismo, ou para a correção de suas 
distorções – sem falar das perspectivas de seu superamento. O Capitalismo, exatamente 
porque é ‘relação social’ em contínuo dinamismo, solicita uma constante redefinição de seus 
elementos, ou, pelo menos, de sua concreta articulação, que é uma coisa só com o modo de 
funcionar das Sociedades contemporâneas”. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 141-142 e 148. 

59 MIRANDA,Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 49-50. 
60 MIRANDA,Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 03. No mesmo sentido o Estado 

moderno de Habermas “[...] é um conceito definido juridicamente: do ponto de vista objetivo, 
refere-se a um poder estatal soberano, tanto interna quanto externamente; quanto ao espaço, 
refere-se a uma área claramente delimitada, o território do Estado; e socialmente refere-se ao 
conjunto de seus integrantes, o povo do Estado”. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: 
estudos de teoria política. Tradução de George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo 
Mota. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2004. p. 129-130. Título original: Die Einbeziehung dês 
Anderen- Studien zur politischen Theorie. 
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As fundamentações defendendo um (recém) Estado Constitucional 

marcado pela definição da autoridade nacional com poderes – soberanos – 

definidos e limitados moldaram o chamado liberalismo clássico, ou simplesmente 

liberalismo61. Suas formulações repousaram em três concepções teóricas: a teoria 

dos direitos naturais ou jusnaturalismo62 - que entende ser o Estado dotado de um 

limite externo, que o impede de agir contra os direitos de liberdade dos indivíduos; 

a teoria constitucionalista63 e a teoria econômica política clássica64. 

O projeto liberal65 formulado no século XVIII abrangia instituições 

políticas, sociais e econômicas e contava com a colaboração teórica de 

pensadores ingleses do século XVII, uma vez que muitos dos intelectuais que 

                                            
61 Acerca do termo liberalismo, apresenta-se a diferenciação emoldurada por Norberto Bobbio, 

Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino no tocante ao liberalismo jurídico, político e 
econômico: “O Liberalismo jurídico se preocupa principalmente com uma determinada 
organização do Estado capaz de garantir os direitos do indivíduo, um Liberalismo muitas vezes 
propenso a transformar suas próprias soluções particulares em fins absolutos [...]. Temos, em 
seguida, um Liberalismo político, onde se manifesta com mais força o sentido da luta política 
parlamentar: resume-se no princípio do ‘justo meio’ como autêntica expressão de uma arte de 
governar capaz de promover a inovação, nunca porém a revolução. [...] Temos, enfim, um 
Liberalismo econômico, intimamente ligado à escola de Manchester: este Liberalismo, muitas 
vezes, por acreditar que o máximo de felicidade comum dependeria da livre busca de cada 
indivíduo da própria felicidade, não pesou suficientemente os custos que tal teoria acarretava 
em termos de liberdades civis e esqueceu que a felicidade tinha sido o objetivo, também, dos 
Estados absolutistas”. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 
Dicionário de política. p. 688-689. 

62 “Quando os direitos do homem eram considerados unicamente como direitos naturais, a única 
defesa possível contra a sua violação pelo Estado era um direito igualmente natural, o 
chamado direito de resistência. Mais tarde, nas Constituições que reconheceram a proteção 
jurídica de alguns desses direitos, o direito natural de resistência transformou-se no direito 
positivo de promover uma ação judicial contra os próprios órgãos do Estado”. BOBBIO, 
Norberto. A era dos direitos. Tradução de Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 
51. É nesse sentido que Norberto Bobbio afirma que “[...] os direitos naturais constituem [...] um 
limite ao poder do Estado, pelo fato de que o Estado deve reconhecê-los, não pode violá-los, 
pelo contrário, deve assegurar aos cidadãos o seu livre exercício”. BOBBIO, Norberto. Direito 
e Estado no pensamento de Emanuel Kant. Brasília: UNB, 1984. p. 15-16. 

63 De acordo com esta concepção, “[...] a autoridade central do Estado é exercida unicamente nas 
formas do direito [...]” TEIXEIRA, Francisco J.S.; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Orgs.). 
Neoliberalismo e reestruturação positiva: as novas determinações do mundo do trabalho. 
2.ed. São Paulo: Cortez; Fortaleza: UECE, 1998. p. 198. 

64 A teoria econômica defendida por Adam Smith será abordada em seguida e “[...] consagrou a 
filosofia individualista, o comportamento aquisitivo e a acumulação de riquezas [...]”. DI SENA 
JÚNIOR, Roberto. Comércio internacional & globalização: a cláusula social na OMC. p. 33. 

65 Conforme expõe Oliveira, as três características do movimento liberal são: “[...] a) a plena 
realização econômica com a eliminação de todas as barreiras arbitrárias ao comportamento 
econômico; b) o Estado, politicamente limitado pela representatividade e separação dos 
poderes; c) a criação do Estado de Direito, onde a lei era vista como uma condicionante do 
processo político”. OLIVEIRA, Odete Maria de. Apresentação. In: SILVA, Karine de Souza. 
Globalização e exclusão social. Curitiba: Juruá, 2000. 
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fizeram parte do movimento iluminista demonstraram possuir uma tendência 

favorável à liberalização do comércio internacional66, por exemplo.  

Esta nova teoria econômica, eminentemente contrária ao 

mercantilismo, embasava-se na ideia de que existe uma ordem natural para os 

fenômenos da economia e do comércio, a qual não necessita da interferência 

estatal67. Neste sentido, Norberto Bobbio, fazendo menção à reedição de um 

clássico do liberalismo, a obra intitulada On Liberty, de John Stuart Mill, afirma que 

“O ensaio de Mill é o abc do liberalismo. Mas depois dessas, como ocorreu nos 

últimos cento e cinquenta anos, vêm todas as demais letras do alfabeto”68.  

De imperiosa importância para a teoria liberal foi a contribuição de 

Adam Smtih, com a publicação de sua obra Investigação sobre a Natureza e as 

Causas da Riqueza das Nações. Nela o autor ataca veementemente a teoria 

mercantilista, demonstrando-se totalmente contrário à ideia de que o Estado é 

quem deveria promover o desenvolvimento das indústrias locais, estimular as 

exportações e reduzir as importações.  

De acordo com o posicionamento de Adam Smith, não existe a menor 

possibilidade de aceitar que a riqueza de um Estado repouse no acúmulo de ouro 

e prata que possua. Para o autor, a verdadeira riqueza das nações se evidencia 

na quantidade e qualidade de bens pertencentes a um determinado Estado69. 

                                            
66 “Evidentemente, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot e, principalmente, o Barão de 

Montesquieu e Immanuel Kant não tinham interesse nos possíveis ganhos que pudessem 
advir. O verdadeiro interesse deles em defender a liberalização do comércio internacional 
concernia em corroer o poder absoluto do poder do soberano, visando a paz entre as nações”. 
DAL RI JÚNIOR, Arno. O direito internacional econômico em expansão: desafios e dilemas no 
curso da história. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de. (Orgs.) Direito 
internacional econômico em expansão: desafios e dilemas. Ijuí: Unijuí, 2003. p. 88. 

67 Pondera Odete Maria de Oliveira que, “Com a abrangência desse bloco de premissas, o 
liberalismo pretendia a manutenção do Estado separado da Sociedade, uma vez que a 
limitação política estatal implicava no entendimento de que o melhor governo é o que não 
governa. Necessário, portanto, torná-lo omisso”. OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e 
suas revoluções: fragmentações do mundo. Ijuí: Unijuí, 2005. v. 3. p. 193. 

68 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de 
Marco Aurélio Nogueira. 9.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 125. 

69 Para Adam Smith, “Seria demasiadamente ridículo ocupar-me seriamente em provar que a 
riqueza não consiste em dinheiro, nem em ouro e prata, mas nas coisas que o dinheiro compra, 
dinheiro este que só tem valor unicamente por sua capacidade de compra. O dinheiro, sem 
dúvida, sempre constitui parte do capital da nação; mas já se mostrou que em geral constitui 
apenas uma pequena parcela desse capital, e sempre a parcela menos rendível”. SMITH, 
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Neste sentido, a ideologia de livre mercado reforça a ideia de que as forças do 

mercado – força dos lucros – conduzem a uma economia com resultados 

extremamente eficientes, fazendo crer que a economia fosse guiada por uma 

espécie de “mão invisível”70. 

Dos estudos liberais surgidos na França, dá-se maior ênfase à obra de 

François Quesnay, intitulada de Quadro Econômico e publicada em 1758. Com o 

intuito de libertar a atividade econômica das restrições estatais, a obra se situa no 

momento em que surgiu o princípio conhecido como laissez-faire, laissez-

passer71. François Quesnay pugnava por “[...] uma redução drástica da 

intervenção estatal na vida econômica, defendendo nomeadamente a abolição 

dos monopólios e a liberdade de comércio tanto interno quanto externo [...]”72. 

Igualmente defensor fervoroso do laissez-faire, laissez-passer, Adam Smith 

pregava que através de um mercado livre e ausente de qualquer restrição poderia 

ser utilizado “o livre jogo das forças de oferta e procura”73. 

Segundo a definição de Celso Ribeiro Bastos, o liberalismo é “[...] um 

conjunto de ideias, ou concepções, com uma visão mais ampla, abrangendo o 

homem e os fundamentos da Sociedade, tendo por objetivo o pleno desfrute da 

igualdade e das liberdades individuais frente ao Estado”74. Percebe-se que o 

principal fundamento do liberalismo é o absoluto respeito e garantia às liberdades 

individuais dos indivíduos frente à atuação do Estado, pois o considera como 

indispensável para que os homens alcancem sua satisfação, conforme defende a 

teoria filosófica do liberal John Locke: 

A liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder 
superior na terra e não depender da vontade ou da autoridade 
                                                                                                                                  

Adam. A riqueza das nações. Tradução de Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. v. I. p. 544. 

70 STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios. 3.ed. Tradução de Bazán Tecnologia e 
Linguística. São Paulo: Futura, 2002. p. 306. 

71 A expressão laissez-faire, laissez-passer, de origem francesa, significa literalmente "deixai fazer, 
deixai passar". 

72 QUESNAY, François. Quadro econômico: análise das variações do rendimento de uma nação. 
3.ed. Tradução de Teodora Cardoso. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1958. p. 55. 

73 SMITH, Adam. A riqueza das nações. p. 510-517. 
74 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Econômico Brasileiro. São Paulo: IBDC, 2000. p. 110. 
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legislativa do homem, desconhecendo outra regra além da lei da 
natureza. A liberdade do homem na Sociedade não deve estar 
edificada sob qualquer poder legislativo exceto aquele estabelecido por 
consentimento na comunidade civil; nem sob o domínio de qualquer 
vontade ou constrangimento por qualquer lei, salvo o que o legislativo 
decretar, de acordo com a confiança nele depositada75. 

Por mais numerosos que possam se apresentar os moldes da doutrina 

liberal, os aspectos fundamentais deste movimento são, para Norberto Bobbio, o 

econômico e o político: “O liberalismo é, como teoria econômica, defensor da 

economia de mercado; como teoria política, é defensor do Estado que governe o 

menos possível ou, o Estado mínimo [...]”76. Além disso, afirma o autor que estes 

aspectos “São independentes porque a teoria dos limites do poder do Estado não 

se refere apenas à intervenção na esfera econômica, mas se estende à esfera 

espiritual ou ético-religiosa”77.  

No entanto tal ideologia marcada pela apologia ao mercado estava 

prestes a presenciar uma considerável decadência devido às crises sociais que 

se instalaram no final do século XIX, evidenciando o declínio do modelo liberal. 

Independente da apologia aos ideais estabelecidos, por volta de 1890 se fez 

crescente na Europa industrial uma onda de degeneração, marcada 

principalmente por um rastro de desordens e desgraças sociais. O quadro 

instalado preocupou a moderna Sociedade industrial e os liberais viram-se 

forçados a concluir – da mesma forma que os socialistas – que as transformações 

                                            
75 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaios sobre a origem, os limites e os 

fins verdadeiros do governo civil. 2.ed. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 
Petrópolis: Vozes, 1999. p. 95. Para Jean-Jacques Rousseau, “O que o homem perde pelo 
contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode 
alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui”. A liberdade 
civil citada pelo autor é aquela “que se limita pela vontade geral”, isto é, como membro da 
comunidade política não é mais possível ao homem considerar somente sua pessoa, tal como 
no estado de natureza, mas considerar todos os associados. Não mais obedecer unicamente 
aos seus anseios, mas às leis acordadas com todos os demais. A liberdade civil é então a 
“única a tornar o homem verdadeiramente senhor de si mesmo”. ROUSSEAU: Do Contrato 
Social. Os Pensadores. Nova Cultural: São Paulo, 1987. p. 36-37. 

76 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. p. 128. 
77 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. p. 129. 
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sociais e econômicas da civilização moderna não se tratavam de uma evolução e 

sim de um retrocesso78. 

A inquietação do Povo europeu era evidente. Neste momento, devido à 

rigidez das ideias liberais crescia assustadoramente o número de pobres e 

miseráveis, pois o mercado passou a ser visto como o grande causador das 

desgraças sociais, resultando na Grande Depressão do século passado79. Com o 

enfraquecimento dos ideais liberais, o Estado é obrigado a abandonar sua 

posição de simples vigia da economia para se tornar instrumento de salvação do 

sistema, impondo políticas sociais compensatórias, além de outras de apoio direto 

ao processo de acumulação de capital.  

O desdobramento dessa nova relação entre economia e Estado foi o 

responsável pela criação do chamado modelo social-democrático de 

desenvolvimento80 com o intuito de conciliar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social. Denota-se, conforme afirma Bobbio, que “[...] a 

passagem do Estado liberal para o Estado social é assinalada pela passagem de 

um direito com função predominantemente protetora-repressiva para um direito 

cada vez sempre mais promocional”81.  

E é em um contexto de transformação do próprio “Estado mínimo” que 

surge o Welfare State ou Estado de bem-estar social82, remontando suas origens 

à expansão capitalista ocorrida após a Revolução Industrial nos países 

                                            
78 HERMAN, Arthur. A idéia de decadência na história ocidental. Tradução de Cynthia Azevedo 

e Paulo Soares. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 121. 
79 “Essa fase áurea chega ao seu fim com a grande crise no final dos anos vinte e início da década 

de trinta. A Grande Depressão joga nas ruas milhares de trabalhadores no mundo todo. 
Falências de empresas se seguem em uma cadeia sucessiva [...]. As prateleiras abarrotadas 
de mercadorias faziam os preços despencarem em uma velocidade aterrorizante para seus 
proprietários, que viam, da noite para o dia, seu capital virar fumaça [...]. Parecia que o 
capitalismo estava chegando ao fim e com ele todas as ideologias liberais”. TEIXEIRA, 
Francisco J.S.; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Orgs.). Neoliberalismo e reestruturação 
positiva: as novas determinações do mundo do trabalho. p. 211-212. 

80 TEIXEIRA, Francisco J.S.; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Orgs.). Neoliberalismo e 
reestruturação positiva: as novas determinações do mundo do trabalho. p. 212. 

81 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. p. 126. 
82 A partir deste ponto, utilizar-se-á as expressões Welfare State, Estado assistencial e Estado de 

bem-estar social como categorias sinônimas. 
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europeus83. Sendo a Alemanha o país pioneiro, o Estado de bem-estar social 

passou a ser uma expressão muito utilizada como contraponto às concepções 

liberais do século XIX.  

O Welfare State84 desponta em meados do século XX com o intuito de 

implementar uma política social de proteção aos indivíduos que estavam fora do 

mercado da época. Citado grupo social, formado principalmente por pessoas de 

ocupação agrária ou campesina, era visto como parte da classe pobre pelo 

simples fato dos indivíduos que o compunham não trabalharem nas indústrias em 

expansão85. 

Há que se mencionar que os elementos básicos do Welfare State já 

estavam em expansão na maioria dos países ocidentais muito antes da Segunda 

Guerra Mundial, numa época em que muitos governos que estavam no poder na 

Europa pertenciam à extrema direita. A implementação deste modelo pode ser 

explicada pela necessidade percebida de se lidar com o desemprego em massa, 

mas algumas medidas providenciais importantes vieram do período da Primeira 

Guerra. Esta nova formatação dada ao Estado Moderno, enquanto Social de 

                                            
83 Se faz oportuno citar o sistema de política social então adotado pela Grã-Bretanha: “[...] é 

costume apresentar a política posta em prática na Grã Bretanha a partir da Segunda Guerra 
Mundial, quando, a seguir ao debate aberto pela apresentação do primeiro relatório ‘Beveridge’ 
(1942), foram aprovadas providências no campo da saúde e da instrução, para garantir 
serviços idênticos a todos os cidadãos, independentemente da sua renda. Este exemplo leva a 
vincular o conceito de assistência pública ao das Sociedades de elevado desenvolvimento 
industrial e de sistema político de tipo liberal-democrático”. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 416. Cabe ressaltar que o Plano 
Beveridge foi um modelo de proteção social fundado nos princípios de unidade e 
universalidade, fundado na intenção de distribuição de renda, prevenção da miséria e 
minimização do sofrimento humano. MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Desenvolvimento humano 
e proteção social em um contexto de crescente interdependência. In: OLIVEIRA, Odete Maria 
de. (Org.) Configuração dos humanismos e relações internacionais: ensaios. Ijuí: Unijuí, 
2006. p. 544. 

84 Morais entende ser o Welfare state “aquele Estado no qual o cidadão, independente da sua 
situação social, tem direito a ser protegido por meio de mecanismos/prestações públicas 
estatais, contra dependências e/ou ocorrências de curta ou longa duração, dando guarida a 
uma fórmula onde a questão da igualdade e do bem-estar aparecem – ou deveriam aparecer – 
como fundamento para a atitude interventiva do Estado”. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. As 
crises do Estado e da Constituição e a transformação espaço-temporal dos direitos 
humanos. 2 ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 40. 

85 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. Tradução 
de Álvaro Hattner. São Paulo: UNESP, 1996. p. 154-155. 
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Direito, vem ao encontro de várias conquistas sociais e políticas, apresentando-se 

mesmo como um avanço frente ao Estado Liberal, ou Liberal de Direito86. 

De acordo com Giddens87, o Welfare State possui várias fontes 

estruturais. Em primeiro lugar, as instituições providenciais têm seu início no 

esforço de estabelecer uma Sociedade em que o trabalho assalariado ocupe um 

papel central, desmentindo as afirmações de que as medidas de seguridade 

social teriam sido implementadas somente para proteger aqueles que não 

estariam inseridos no mercado de trabalho. Segundo, o Welfare State sempre foi 

um Estado nacional e de outra forma não poderia ser, pois os sistemas de 

proteção social foram elaborados como parte de um processo da construção do 

próprio Estado. Em terceiro e último lugar, a ideia do Welfare State estaria 

intimamente ligada à administração de risco, vez que os esquemas providenciais 

não deixam de ser uma forma de seguro social que trata do controle de riscos de 

uma Sociedade criadora de riquezas e orientada para o futuro. 

Seguindo o modelo do Estado de bem-estar social adotado por muitos 

países, vários outros sistemas de proteção social foram firmados em todo o 

mundo não como um modelo copiado mas como um padrão de relacionamento a 

ser seguido entre Estado e indivíduos e Estado e mercado. No entanto, com o 

enfraquecimento do modelo socialista, o Welfare State começa a apresentar seus 

primeiros sintomas de crise e não se constitui de uma vez por todas. “Esse 

padrão de relacionamento, que se sustentou até a década de 70 foi rompido, 

dando início a um período de profundas transformações que mudou a afeição dos 

sistemas de proteção social na contemporaneidade”88. 

                                            
86 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais 

no Brasil. p.70. 
87 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. p. 156-

157. 
88 MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Desenvolvimento humano e proteção social em um contexto de 

crescente interdependência. In: OLIVEIRA, Odete Maria de. (Org.) Configuração dos 
humanismos e relações internacionais: ensaios. p. 544. 
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E é nesse momento de esfacelamento do modelo de proteção social 

imposto pelo Welfare State que o Estado Democrático de Direito emerge89 e os 

ideais liberais são reavivados, contudo, sob a denominação neoliberal. Inserido 

neste contexto apresenta-se a seguir como o Neoliberalismo ganhou espaço para 

difundir sua doutrina e seus programas de política econômica. 

1.3 O NEOLIBERALISMO 

O prefixo “neo”, acrescido ao termo liberalismo é a nova roupagem 

atribuída ao liberalismo clássico, ora reformulado e reavivado. Tal fato ocorreu 

devido à necessidade de adequar o liberalismo a um contexto marcado por 

inúmeros acontecimentos históricos oriundos de grandes transformações sociais, 

políticas e econômicas pelas quais passou o mundo ocidental depois do período 

da Grande Depressão. 

A identidade entre os princípios presentes nas teses liberais clássicas e 

os conteúdos dos novos liberais é mais íntima do que parece. Ambos aceitam 

uma atuação seletiva do Estado, reconhecem o caráter desigual da Sociedade de 

mercado e preceituam que a livre iniciativa pode e deve conviver com algum grau 

de desigualdade90. 

Em meio a este contexto de profundas transformações e anseios 

sociais, o Neoliberalismo despontou exatamente no final da Segunda Guerra 

Mundial. A publicação da obra “O Caminho da Servidão” 91 escrita em 1944 por 

                                            
89 Morais utiliza esta expressão para denotar que o “Estado Democrático de Direito emerge como 

um aprofundamento/transformação da fórmula, de um lado, do Estado de Direito e, de outro, do 
Welfare State. Resumidamente, pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que se tem a 
permanência em voga da já tradicional questão social, há como que a sua qualificação pelo 
caráter transformador que agora se incorpora. Assim, o conteúdo deste modelo se aprimora e 
complexifica, posto que impõe à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de 
transformação do status quo”. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. As crises do Estado e da 
Constituição e a transformação espaço-temporal dos direitos humanos. p. 41. 

90 MALAGUTI, Manoel Luiz; CARCANHOLO, Reinaldo A.; CARCANHOLO, Marcelo D. (Orgs). 
Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 63. 

91 HAYEK, Fredrich August. O Caminho da servidão. Tradução de Anna Maria Capovilla, Jose 
Italo Stelle, Liane de Morais Ribeiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. Título original: 
The road to serfdom. 
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Fredrich August Von Hayek - ganhador do Prêmio Nobel de Economia da década 

de Setenta que, juntamente com Ludwig Von Mises e Milton Friedman92 formaram 

a base teórica do pensamento neoliberal93. 

No referido trabalho Hayek demonstrou sua profunda reação ao Estado 

assistencialista e interventor na economia, asseverando que sua atividade deveria 

ser restrita somente a determinadas atuações como a edição de normas jurídicas, 

promoção da segurança individual e organização do sistema de previdência 

social. O autor expunha que:  

Em princípio, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer maior 
segurança auxiliando na organização do sistema de previdência social 
e a preservação da liberdade individual. À mesma categoria pertence 
também o aumento da segurança proporcionado pelo Estado na forma 
de assistência [...]. Sempre que a ação pública é capaz de mitigar 
desastres dos quais o indivíduo não pode se defender e cujas 
consequências não pode precaver-se, tal ação deve, indubitavelmente 
ser empreendida94. 

Ademais, além de não se ater somente às principais críticas 

formuladas por Adam Smith, Hayek passou a desenvolver e aprofundar as 

implicações políticas da socialização mercantil, atacando toda e qualquer 

limitação de atuação do mercado por parte do Estado. O mau caminho, conforme 

sugere o título da sua obra, seria o caminho da servidão, evidenciado no 

intervencionismo estatal, que tende a eliminar o que existe de livre nas nações 

civilizadas95. 

A doutrina Neoliberal teve seu percurso de estruturação também 

através das ideias do teórico Milton Friedman, pertencente à Escola de Economia 

                                            
92 Para Odete Maria de Oliveira, “[...] o pensamento dos teóricos do neoliberalismo – Ludwig Von 

Mises, Friedrich August Vom Hayek, Milton Friedman – então concentrados na cidade de Mont 
Pèlerin e revelando-se contrários à intervenção do Estado na economia, elaboraram as 
vertentes da doutrina do neoliberalismo com base nessa proposta fundamental de Estado 
mínimo e máximo mercado”. OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: 
fragmentações do mundo. p. 197. 

93 BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 2.ed. Ijuí: Unijuí, 1998. p. 
85. 

94 HAYEK, Fredrich August. O Caminho da servidão. p. 124. 
95 HAYEK, Fredrich August. O Caminho da servidão. p. 126-127. 
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de Chicago, o qual transformou o meio acadêmico em um verdadeiro meio de 

difusão dos seus preceitos principalmente na década de 195096. 

Portanto, foi no período pós-guerra que a reação teórica e política ao 

modelo intervencionista do Estado começara a tomar fôlego. Considerando a 

intervenção estatal como o principal fator da crise do sistema capitalista de 

produção, os neoliberais ocuparam-se por impugnar toda limitação dos 

mecanismos de mercado por parte do Estado, entendendo este fator como uma 

ameaça letal à liberdade econômica e política da Sociedade. 

A partir dos anos 70 com a crise do modelo econômico instituído após 

os conflitos mundiais, o mundo capitalista entra em profunda recessão e o 

Neoliberalismo – conhecido por muitos como a “nova direita”97 – passa a ocupar 

um considerável papel de destaque. O modelo neoliberal ganha força política, 

econômica e jurídica, extrapolando o debate do círculo restrito inicial, atingindo o 

grande público através da propagação dos seus principais argumentos. 

Para Beck98, a partir deste momento tem-se o aprofundamento de 

alguns aspectos vitais da dinâmica capitalista, coincidindo, portanto, com o 

surgimento do Neoliberalismo. Em suma, foi durante a década de 1980, 

principalmente com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fracasso das 

                                            
96 “Ainda que tinha muitos mentores e colegas que acreditavam firmemente que no laissez-faire 

mais radical, foi o impulso de Milton Friedman o que deu à escola seu fervor revolucionário. [...] 
A missão de Friedman [...] se baseava no sonho de regresso a um estado “natural” onde tudo 
estava em equilíbrio, antes que as divergências humanas criassem os padrões responsáveis 
pelas distorções. [...] Friedman sonhava em eliminar os donos da Sociedade e devolvê-las a 
um estado de capitalismo puro, purificado de toda interrupção como foram as regulações do 
governo, as barreiras tarifárias e os interesses de certos grupos”. KLEIN, Naomi. La doctrina 
del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007. p. 
79-80. Para Odete Maria de Oliveira, “[...] o pensamento dos teóricos do neoliberalismo - 
Friedrich August Vom Hayek, Milton Friedman – então concentrados na cidade de Mont Pèlerin 
e revelando-se contrários à intervenção do Estado na economia, elaboraram as vertentes da 
doutrina do neoliberalismo com base nessa proposta fundamental de Estado mínimo e máximo 
mercado”. OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: fragmentações do 
mundo. p. 197. 

97 “Esta socialização das idéias neoliberais foi fundamental para as forças políticas de direita, pois 
proporcionou aos partidos conservadores a possibilidade de recorrerem a tais argumentos 
reacionários, ao elaborarem seus programas de governo e as plataformas políticas de seus 
candidatos, conferindo-lhes, desta maneira, uma renovada juventude e uma aura de 
modernidade”. BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. p. 96. 

98 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 171. 
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experiências socialistas, que o chamado “capitalismo total” – sob a bandeira do 

famoso Consenso de Washington99 – atinge seu ápice100.  

1.3.1 O Estado segundo os argumentos neoliberais 

A ideologia de apologia ao mercado, baseada nos conceitos liberais 

clássicos do século XVIII e recuperada pelos teóricos neoliberais firma-se na 

razão econômica da superioridade dos mercados sobre o Estado, impedindo o 

que se denomina de servidão moderna. Neste momento ocorreu o que Karl Marx 

chamava de “fetichismo da mercadoria”101, que sugere que a mercadorização do 

Ser Humano chegou a níveis inimagináveis: 

                                            
99 “O Consenso [neoliberal] de Washington foi um conjunto de princípios orientados para o 

mercado, traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras 
internacionais que ele controla e por eles mesmos implementados de formas diversas – 
geralmente, nas Sociedades mais vulneráveis, como rígidos programas de ajuste estrutural. 
Resumidamente, as suas regras básicas são: liberalização do mercado e do sistema financeiro, 
fixação dos preços pelo mercado (‘ajuste de preços’), fim da inflação (‘estabilidade 
macroeconômica’) e privatização. Os governos devem ficar ‘fora do caminho’- portanto, 
também a população, se o governo for democrático -, embora essa conclusão pareça implícita. 
[...] Os ‘grandes arquitetos’ do Consenso [neoliberal] de Washington são os senhores da 
economia privada, em geral empresas gigantescas que controlam a maior parte da economia 
internacional e tem meios de ditar a formulação de políticas e a estruturação do pensamento e 
da opinião”. CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas: o neoliberalismo e ordem global. 
Tradução de Pedro Jorgensen Jr. 5.ed. Rio de Janeiro: Beltrand Brasil, 2006. p. 21-22. 

100 “Os dois primeiros partidos políticos a incluírem em seus programas as retóricas neoliberais 
foram: o Partido Conservador da Grã-Bretanha e o Partido Republicano dos Estados Unidos. O 
Partido Conservador Britânico conseguiu eleger em 1979 com a bandeira neoliberal 
praticamente a metade dos membros do parlamento (47%) e, em consequência, indicou um 
dos seus membros para chefiar o governo: Margaret Tatcher, também conhecida como a dama-
de-ferro. [...] Com relação aos Estados Unidos, o Partido Republicano também conseguiu, com 
a mesma proposta política, eleger como presidente, em 1980, Ronald Reagan, reelegê-lo em 
1984 e, em 1988 eleger seu vice, George Busch, como seu substituto. Foram assim doze anos 
ininterruptos de domínio conservador e de ideário neoliberal”. BEDIN, Gilmar Antonio. Os 
direitos do homem e o neoliberalismo. p. 97. Convém mencionar que “quando Ronald 
Reagan subiu ao poder em 1980, afirmou em um dos seus discursos: Não temos problema 
com o Estado, o Estado é o problema! E essa foi a ideologia de seu mandato”. SILVA, Karine 
de Souza. Globalização e exclusão social. Curitiba: Juruá, 2000. p. 77. “Em 1982, foi a vez 
da Alemanha, quando da derrota de Helmut Schimidt e seu regime social liberal por Helmut 
Khol. E a Dinamarca entrou na roda viva no governo de direita de Schulter, em 1983. Na 
sequência, quase todos os países da Europa Ocidental entraram no mapeamento imperialista 
neoliberal. Depois a epidemia camuflada em suas variadas versões se alastrou pelos quatro 
cantos do mundo: América Latina, Austrália, Nova Zelândia etc.”. SILVA, Karine de Souza. 
Globalização e exclusão social. p. 78. 

101 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução de Regis Barbosa e Flavio R. 
Kothe. 3.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Título original: Das Kapital: Kritik der politschen 
Ökonomie. p. 17-38. 
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O neoliberalismo compreende a liberação crescente e generalizada das 
atividades econômicas, compreendendo a produção, distribuição, troca 
e consumo. Funda-se no reconhecimento da primazia das liberdades 
relativas às atividades econômicas como pré-requisito e fundamento da 
organização e funcionamento das mais diversas formas de 
sociabilidade [...]102. 

Esta política econômica que os europeus e os latino-americanos 

chamaram de Neoliberalismo recuperou o pensamento de alguns liberais 

clássicos do século XVII como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill, em 

relação a expressões como “mão invisível”103, e “Sociedade aberta”104. 

Vale enfatizar que a retomada dos ideais liberais se deu principalmente 

no final da década de 1970, sob a afirmação de que a tão sonhada liberdade 

política estava ameaçada diante do poder de coerção conferido a um Monarca ou 

a um Ditador, por exemplo105. Assim, os neoliberais passam a pronunciar a tese 

clássica profetizada por Adam Smith, baseada no argumento de que o mercado é 

a única instituição capaz de coordenar racionalmente qualquer problema social, 

sejam eles de natureza política ou econômica106. A preservação desta liberdade 

consiste na eliminação da dominação existente, defendendo a ideia de que a vida 

                                            
102 IANNI, Octavio. Capitalismo, violência e terrorismo. p. 313. 
103 A expressão “mão invisível” passou a ser utilizada por Adam Smith a fim de descrever como 

numa economia de mercado baseada em um mercado livre, sem a existência de uma entidade 
estatal coordenadora, poderia resultar em uma determinada ordem, como se houvesse uma 
"mão invisível" que os orientasse. Neste norte, o autor ressalta que a “mão invisível” não 
funcionaria adequadamente se houvessem qualquer forma de impedimento ao livre comércio. 
SMITH, Adam. A riqueza das nações. v. 1. 

104 O conceito de Sociedade aberta foi introduzido por John Stuart Mill e recuperado 
posteriormente pelo filósofo Karl Popper, sob a afirmação de que uma Sociedade, 
independente da sua forma de governo, só será livre quando for respeitado o direito abstrato e 
interino de liberdade. Seguindo essa premissa, nenhuma Sociedade seria completamente livre 
se não possuísse uma liberdade absoluta e sem reservas. POPPER, Karl. A Sociedade aberta 
e seus inimigos. Tradução de Milton Amado. São Paulo: Itatiaia, 1974. v.1. p. 23-49 e MILL, 
John Stuart. Princípios de economia política: com algumas de suas aplicações à filosofia 
social. 2.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1996.  p. 62-88. 

105 Os ideais neoliberais se chocam com a idéia de Estado interventor, dominador e regulador até 
então propagada. Assim, vez que se trata de uma tentativa de romper com esses preceitos, 
“[...] é só no final dos anos 70 e no início dos anos 80 que o receituário neoliberal consegue ser 
aplicado efetivamente [...]”. SILVA, Karine de Souza. Globalização e exclusão social. p. 78. 

106 SMITH, Adam. A riqueza das nações. Tradução de Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice 
Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2003. v. 1. p. 523 e 539. 
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econômica de um Estado não deve ser delimitada, permitindo assim que o 

mercado pudesse agir livremente107.  

Em síntese, o modelo neoliberal frente ao Estado pode ser 

apresentado a partir de quatro premissas básicas: a) os agentes individuais, ao 

tomar suas decisões, fazem-nas motivadas unicamente na defesa dos seus 

próprios interesses; b) as interações baseadas no interesse próprio não levarão 

ao caos social, pois fazem parte da própria ordem natural humana, resultando em 

uma harmonia social; c) o mercado seria o grande responsável pela interação 

entre os direitos individuais e a manutenção da ordem natural; d) por fim, qualquer 

intervenção no mercado é inaceitável e indesejável, por inviabilizar a conservação 

dessa pretensa ordem social108. 

O mercado, seguindo a teoria neoliberal, desempenha um duplo papel 

na promoção de uma Sociedade livre: de um lado, porque garante a liberdade 

econômica e do outro, a liberdade política. Assim, ele seria a realidade empírica 

central que se contrapõe aos seguintes conceitos: um positivo, com a concepção 

de mercado perfeito ou de concorrência perfeita; e um negativo, que seria o caos 

para exprimir a possibilidade de destruição do mercado109. 

Portanto, para que o mercado pudesse cumprir com sua função de 

alocação eficiente dos recursos econômicos – terra, capital e trabalho -, os 

neoliberais profetizaram a ideia de que a interferência do Estado deve ser sempre 

a mínima possível, cabendo-lhe somente a proteção das liberdades dos 

indivíduos e a preservação da lei e da ordem. 

No entanto, a desregulamentação das atividades econômicas pelo 

Estado e sua atuação reduzida pode ser entendida da seguinte forma: o poder 

                                            
107 Esta foi a principal ideia propagada por Friedman, o qual afirmou na época: “Não conheço 

nenhum exemplo de uma Sociedade que apresentasse grande liberdade política e que também 
não tivesse usado algo comparável com um mercado livre [...]”. FRIEDMAN, Milton. 
Capitalismo e liberdade. 3.ed. Tradução de Luciana Carli. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 
18-19. 

108 MALAGUTI, Manoel Luiz; CARCANHOLO, Reinaldo A.; CARCANHOLO, Marcelo D. (Orgs). 
Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. p. 17-18. 

109 TEIXEIRA, Francisco J.S.; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Orgs.). Neoliberalismo e 
reestruturação positiva: as novas determinações do mundo do trabalho. p. 230. 
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estatal é liberado de todo e qualquer empreendimento econômico ou social que 

possa interessar ao capital privado nacional e transnacional. Trata-se de criar o 

Estado mínimo, que apenas estabelece e fiscaliza as regras do jogo econômico. 

Por sua vez, a necessidade neoliberal de manter este Estado mínimo vem ao 

encontro do entendimento de que o grande inimigo do progresso e do 

desenvolvimento era, e sempre foi, o Estado.  

Neste contexto, o Estado sempre foi visto como um mau gestor, o qual 

não deveria interferir nas atividades econômicas, principalmente na atuação de 

empresas privadas. Tudo isso somente demonstra a real intenção neoliberal 

quanto ao enxugamento das atividades estatais que pudessem representar 

qualquer tipo de empecilho aos ideais ora propagados. 

1.3.2 Uma prévia a alguns sintomas de crise do Estado: as falácias neoliberais 

As iniciais críticas tecidas ao Neoliberalismo se fundam na afirmação 

de que seus ideais seriam uma cópia fiel da teoria liberal defendida há anos, a 

qual se demonstrou incapaz de realizar o bem comum e atender aos anseios 

sociais da época. Neste sentido, Riegel afirma que: “Em síntese, trocaram-se as 

moscas tão-somente. A uma aristocracia de estirpe e falida veio substituir uma 

aristocracia de bolso emergente”110. Muitas alegações surgidas em desfavor da 

teoria neoliberal passaram a comprometer toda sua argumentação. O principal 

fator reside no posicionamento de que o mercado livre seria o único mecanismo 

promotor do crescimento e do desenvolvimento. Tal assertiva é refutada por 

Manfredo Araújo de Oliveira: 

O mercado supre a falta de conhecimento, mas jamais fornece 
propriamente informações, pois ele é simplesmente um mecanismo 
que transmite reações: pelo mercado sabemos que atividade cortar, 
mas não sabemos que atividade desenvolver. O mercado é, assim, um 
simples sistema ex-post, e por esta razão mesma não pode haver no 
mercado uma tendência ao equilíbrio, uma vez que tal tendência 

                                            
110 RIEGEL, Estevão. Globalização, neoliberalismo e flexibilização: direitos e garantias. In: 

ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de; RAMOS, Alexandre Luiz (Orgs.). Globalização, 
neoliberalismo e o mundo do trabalho. Curitiba: IBEJ, 1998. p. 137. 
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pressupõe a possibilidade de derivar indicações confiáveis de ação ex-
ante111.  

Seguindo a mesma linha Sodré entende que o Neoliberalismo não 

passa de uma farsa. Trata-se de um disfarce com que se apresenta a forma 

política que pretende o “fim da História, isto é, os ricos ficarão mais ricos e os 

pobres ficarão mais pobres, e tudo será como no país das maravilhas. A realidade 

não importa, as características nacionais não importam, os interesses do povo 

não importam”112. 

Oliveira afirma ser o Neoliberalismo “[...] um conjunto de princípios e 

processos que busca beneficiar pequeno número de particulares, para isso 

controlando a maior parte possível da Sociedade civil, com o objetivo de 

maximizar os interesses individuais”113. Segundo a autora, a economia neoliberal 

não passa de um mito114 que visa a conservação do status quo determinado pelas 

gigantescas corporações mundiais oriundas deste sistema. É a manutenção do 

status quo que constitui um forte mecanismo da ordem neoliberal, impondo a 

conservação dos métodos políticos adotados, obstaculizando a formação de 

qualquer movimento social de resistência ou questionamento. Assim, impedindo a 

mobilização social, afastar-se-ia o cumprimento dos direitos dos homens e, por 

conseguinte, dos trabalhadores inseridos na produção capitalista global, por 

exemplo. 

Contrapondo as possíveis benesses neoliberais com as características 

evidenciadas atualmente Santos afirma que o resultado da implementação 

neoliberal pode ser resumido na seguinte ordem: as economias nacionais devem 

se abrir ao mercado mundial e os preços locais devem se adequar aos preços 

internacionais; as políticas monetárias devem ser orientadas para a redução da 
                                            

111 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e economia. São Paulo: Atlas, 1995. p. 59. 
112 SODRÉ, Nelson Werneck. A farsa do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Graphia, 1997. p. 27. 
113 OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: fragmentações do mundo. p. 

188. 
114 “[...] o mito do mercado livre, da economia neoliberal e da desregulação não se coadunam com 

os princípios da política da economia competitiva e da sua livre concorrência – justa e racional -
, da não-discriminação e do não-paternalismo, tampouco conforma-se com os objetivos da 
democracia, direitos humanos, Cidadania, movimentos sociais e consolidação da Sociedade 
civil, motivos sociais e consolidação da Sociedade civil [...]”. OLIVEIRA, Odete Maria de. 
Teorias globais e suas revoluções: fragmentações do mundo. p. 191. 
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inflação e da dívida pública; os direitos de propriedade privada devem ser claros e 

invioláveis; o setor empresarial do Estado deve ser privatizado; a regulação 

estatal da economia deve ser mínima; as políticas sociais devem ser reduzidas115.  

Igualmente, há que se ressaltar que a classe capitalista transnacional 

enaltecida pelos neoliberais ultrapassa qualquer organização nacional de 

trabalhadores, qualquer sindicato ou entidade afim116. Neste sentido, Klein 

demonstra que em todos os países em que se têm aplicado as políticas 

neoliberais nas últimas décadas detecta-se a emergência da aliança entre as 

multinacionais e uma classe política composta por membros ricos. Suas principais 

características consistem em uma grande transferência de riqueza pública até as 

propriedades privadas, com o incremento das distâncias entre os imensamente 

ricos e os pobres descartáveis117.  

Nesta linha de raciocínio, a autora denota que os ideais neoliberais não 

passam de uma ideologia perigosa, os quais somente serão alcançados mediante 

alguma espécie de colapso social calcado em fundamentos porosos de um 

Estado nacional fracassado. Contudo, a autora evidencia a possibilidade de 

coexistência pacífica entre a economia de mercado e um aparato social digno aos 

Seres Humanos. 

                                            
115 De acordo com Santos, “os traços principais do neoliberalismo são os seguintes: economia 

dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global; processos de produção 
flexíveis e multilocais; baixos custos de transporte; revolução nas tecnologias; desregulação 
das economias nacionais; preeminência das agências financeiras multilaterais; emergência de 
três capitalismos transnacionais: o americano (centrado nas relações econômicas dos Estados 
Unidos), o japonês (baseado nas relações do Japão com os quatro pequenos tigres asiáticos e 
com o restante da Ásia) e o europeu (fundado na União Européia e nas relações desta com o 
Leste Europeu e com o Norte da África)”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da 
globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? 
Lisboa: Afrontamento, 2001. p. 35. 

116 “As empresas multinacionais são a principal forma institucional desta classe capitalista 
transnacional e a magnitude das transformações que elas estão a suscitar na economia 
mundial é produzido por estas empresas e de que uma porcentagem muito mais elevada é 
transacionado entre elas. Embora a novidade organizacional das empresas multinacionais 
possa ser questionada, parece inegável que a sua prevalência na economia mundial e o grau 
de eficácia da direção centralizada que elas adquirem as distinguem das formas precedentes 
de empresas internacionais. O impacto dessas empresas nas novas formações de classe e na 
desigualdade a nível mundial tem sido amplamente debatido nos últimos anos”. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 
(Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? p. 37-38. 

117 KLEIN, Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. p. 38-39. 
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É perfeitamente possível possuir uma economia de mercado que não 
exija tamanha brutalidade nem necessite de um nível tão primitivo de 
ideologia pura. Um mercado livre, com uma oferta de produtos 
determinada, pode coexistir com um sistema de saúde pública, escolas 
para todos e uma grande porção da economia [...]. Também é possível 
pedir às empresas que paguem salários decentes, que respeitem o 
direito dos trabalhadores a formar sindicatos, e solicitar aos governos 
que atuem como agentes de redistribuição da riqueza mediante os 
impostos e as subvenções, com a finalidade de reduzir ao máximo as 
brutais desigualdades que caracterizam o Estado corporativista118. 

Em contraposição, para o consenso neoliberal, o crescimento e a 

estabilidade econômica se assentam na redução dos custos salariais e dos 

direitos laborais, proibindo a indexação dos salários aos ganhos de produtividade, 

bem como os ajustamentos em relação ao custo de vida. “A economia é, assim, 

dessocializada”119.  

Enquanto isso, os trabalhadores continuam prisioneiros das fronteiras 

nacionais. E mais: é nesse contexto de não interferência estatal que são 

reduzidas as ações do Estado no que se refere à proteção e garantia social, 

resultando no aumento da pobreza, do desemprego e da exclusão social. O 

Estado, portanto, parece estar em colapso. 

1.4 A CRISE OU O FIM DO ESTADO? 

Juntamente com a discussão acerca da origem do Estado, também a 

existência de uma crise ou a possibilidade do seu fim são temas recorrentes120. 

                                            
118 KLEIN, Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. p. 45. 
119 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de 

Sousa (Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? p. 40. 
120 Segundo Bobbio, “Por crise do Estado entende-se, da parte dos escritores conservadores, crise 

do Estado democrático, que não consegue mais fazer frente às demandas provenientes da 
Sociedade e por ele mesmo provocadas; da parte de escritores socialistas ou marxistas, crise 
do Estado capitalista, que não consegue mais dominar o poder dos grandes grupos de 
interesse em concorrência entre si. Crise do Estado quer dizer portanto, de uma parte e de 
outra, crise de um determinado tipo de Estado e não o fim do Estado. [...] O tema do fim do 
Estado está estreitamente ligado ao juízo de valor positivo ou negativo que foi dado e continua 
a se dar a respeito desta máxima concentração de poder possuidora do direito de vida e de 
morte sobre os indivíduos que nele confiam ou que a ele se submetem passivamente”. 
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Porém, como ressalta Bobbio, “é preciso antes de tudo distinguir o problema do 

fim do Estado do problema da crise do Estado de que tanto se fala nestes 

anos”121. Neste sentido Wallerstein contribui afirmando que: 

Molto spesso, Il termine crisi viene utilizzato in modo impreciso, 
semplicemente a indicare un periodo di difficoltà nella vita di un 
sistema. Ma tutte le volte che la difficoltà può essere in qualche modo 
risolta, non si trata allora di una vera crisi ma semplicimente di una 
difficoltà sorta nel sistema. Le vere crisi sono quelle difficoltà che non 
possono essere risolte nel quadro del sistema, ma possono invece 
essere superate solo uscendo dal sistema storico di cui le difficoltà 
sono parte, e andando oltre tal sistema122. 

Torna-se inevitável que o Estado, inserido em um contexto estruturado 

(principalmente) por políticas neoliberais, apresente sintomas de enfraquecimento 

ou de um possível colapso. Significa, portanto, que todos os processos que 

perpassam os Estados nacionais interferem diretamente na sua Soberania, 

identidade e poder, sendo, para muitos, uma situação irreversível123. 

Na verdade, afastando as inúmeras perspectivas negativas, este 

possível colapso que assola os Estados seria melhor delineado sob a 

denominação de um colapso passivo, em que estes estariam assistindo seu 

próprio enfraquecimento. O Estado estaria, portanto, na condição passiva de um 

turbilhão de mudanças e interesses que o circundam e nele interferem, 

demonstrando não conseguir mais manter-se saudáveis. Mas isso por si só não 

justifica que a figura estatal estaria fadada à morte, conforme anota Miranda: 

                                                                                                                                  
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e Sociedade. Para uma teoria geral da política. 
Tradução de Marco Aurelio Nogueira. 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.126-127. 

121 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e Sociedade. Para uma teoria geral da política. Tradução 
de Marco Aurelio Nogueira. 7.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.126. 

122 “Muito frequentemente, o termo a crise é usado de maneira imprecisa, simplesmente para 
indicar um período de dificuldade na vida de um sistema. Mas todas as vezes que a dificuldade 
pode ser resolvida, de alguma forma, não se trata então de uma verdadeira crise, mas 
simplesmente de uma espécie de dificuldade no sistema. As verdadeiras crises são aquelas 
dificuldades que não podem ser resolvidas no contexto do sistema, mas apenas podem ser 
superados se deixarem o sistema histórico de que as dificuldades fazem parte e indo além 
deste sistema” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. 
Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. Trieste: Saterios, 2006. p. 117. 

123 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. 
p.30. 
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Nesta situação, o próprio Estado – o Estado moderno do tipo europeu – 
dir-se-ia estar ameaçado ou em crise: pela dificuldade ou pela 
impossibilidade de satisfazer maiores e mais diversificadas 
necessidades coletivas, por tendências centrífugas de diversa 
natureza, por diversos processos de integração regional ou continental 
e pela Globalização. No entanto, não parece que tão cedo ele vá 
desaparecer e que vá emergir um modelo político alternativo [...]124. 

Na verdade, seguindo o pensamento de Miranda, não se chegou ao fim 

da história mas ao fim de certa era. Significa, portanto, segundo a concepção de 

Paulo Cruz125, que o Estado não será abolido, não está fadado a desaparecer, 

nem mesmo que será criado qualquer outro modelo com vistas a substituí-lo. Da 

mesma forma, seguindo a lição de Habermas, não se cogita a criação de um 

Estado mundial126, o qual, através de uma fórmula mágica, resolveria todas as 

mazelas, dilemas e imperfeições que assombram os Estados nacionais. 

No entanto, não pairam dúvidas de que os Estados nacionais 

encontram-se sim extremamente enfraquecidos, abalados, desacreditados e 

defasados127. Esta última adjetivação se deve principalmente aos argumentos de 

que o Estado não demonstra possuir a capacidade de responder e resolver as 

demandas atuais, pois tudo se tornou muito complexo, difícil e inibido pelas 

relações transnacionais estabelecidas e pelas forças variadas e variáveis ora 

vivenciadas.  

                                            
124 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 42-43. 
125 “Com tudo e com isto, não se está aqui defendendo a súbita abolição de qualquer tipo de 

Estado, ou sua gradual extinção, como propuseram anarquistas e marxistas, respectivamente, 
mas sim sua lógica e previsível superação desde que se cumpra, basicamente, a condição de 
desenvolvimento sustentável. Só depois disso é que o Estado Constitucional Moderno poderia 
ser superado tanto por escala quanto por ordem e forma específica”. CRUZ, Paulo Márcio. Da 
soberania à transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no século XXI. p. 55. 

126 Conforme sublinha o autor, “A institucionalização de procedimentos para a sintonização 
mundial dos interesses, para a universalização dos interesses e para a construção criativa de 
interesses comuns não poderá se consumar na figura organizadora de um Estado mundial 
(tampouco desejável); esse processo deverá levar em conta a independência [...], os caprichos 
[...] e a peculiaridade [...] dos Estados outrora soberanos”. HABERMAS, Jürgen. A 
constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann Silva. São Paulo: 
Littera Mundi, 2001. Título original: Die postnationale Konstellation: Politische Essays. p. 74. 

127 Para Romano, a crise do Estado atual é caracterizada pela convergência de dois fenômenos 
que se influenciam reciprocamente: o crescente organizar-se da Sociedade com fundamentos 
de interesses unicamente particulares e a deficiência dos meios jurídicos e institucionais que o 
Estado oferece à Sociedade. Isto geraria uma certa desconfiança que age contra qualquer 
possibilidade de encontrar nas instituições criadas pelo próprio Estado, e no seu ordenamento 
enquadradas, a solução para as demandas da própria Sociedade. ROMANO, Santi. Lo Stato 
moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale. Milano: Giuffrè Edutore, 1969. p.23. 
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É neste sentido que Baumann argumenta que os Estados continuam 

sendo as únicas estruturas para um balanço e as únicas fontes de iniciativa 

política efetiva. Porém, a Transnacionalidade das forças erosivas coloca-as para 

fora do reino da ação deliberada, proposital e potencialmente racional. Tais forças, 

suas formas e ações são ofuscadas na névoa do mistério; são objetivos de 

adivinhação e não de análise confiável, comprometendo ações estatais concretas 

e acertadas128.  

Por sua vez, Beck enfrenta a conjuntura da crise estatal sob a 

perspectiva da ruptura dos limites territoriais dos Estados e de acontecimentos 

ligados a interesses econômicos, afirmando que “o projeto da modernidade 

fracassou” e que “os neoliberais transformaram-se nos desmontadores do 

Ocidente”129, conduzindo a uma modernização que resultará na morte do Estado.  

Para demonstrar tal ingerência do mercado frente ao Estado nacional o 

autor utiliza a expressão “globalismo” para denotar que o mercado substituiu a 

ação política estatal. Seria o globalismo, portanto, a vertente estritamente 

econômica do Neoliberalismo130, da ideologia do império do mercado mundial 

que, contrariamente ao posicionamento de Beck, não conduziria ao sepultamento 

estatal, mas sim a uma debilidade comprometedora das suas principais funções. 

Além disso, cabe mencionar que globalismo e Neoliberalismo se unem 

para deixar clara a distinção entre economia e política. Esta, “[...] que consiste na 

delimitação e no estabelecimento de condições para os espaços jurídicos, sociais 

e ecológicos dos quais a atuação da economia depende para ser socializada e 

                                            
128 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. Título original: Globalization: the human consequences. 
p. 64. 

129 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 
25-26. 

130 Para o autor, este “Procedimento é monocausal, restrito ao aspecto econômico, e reduz a 
pluridimensionalidade da Globalização a uma única dimensão – a econômica -, que por sua 
vez, ainda é pensada de forma linear e deixa todas as outras dimensões – relativas à ecologia, 
à Cultura, à política e à Sociedade civil – sob o domínio subordinador do mercado mundial”. 
BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 
27-28. 
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tornar-se legítima, se perde de vista ou é derribada”131. Realmente, tanto o 

globalismo quanto o Neoliberalismo são extremamente subordinadores ao ponto 

de impor que estruturas tão complexas como as dos Estados sejam dirigidas 

como uma empresa. Seria o imperialismo da economia que contribui, 

inevitavelmente, de maneira considerável para a crise estatal. 

Beck utiliza também a expressão globalidade para justificar o 

desmanche da unidade do Estado e da Sociedade nacional diante de novas 

relações de poder e de concorrência, afirmando que já vivemos há tempos em 

uma Sociedade mundial, ao menos no sentido de que a ideia de espaços isolados 

se tornou fictícia. Nenhum país, nenhum grupo pode se isolar dos outros. Desta 

maneira se entrechocam as diversas formas econômicas, culturais e políticas, e 

tudo aquilo que parecia ser evidente, mesmo dentro do modelo ocidental, carece 

de uma nova legitimação.132. 

Torna-se indiscutível a interdependência entre os Estados bem como 

entre as mais variadas Sociedades. Também não pairam dúvidas de que todos 

vivenciam uma considerável intensificação das inter-relações entre pessoas 

facilitadas pela redução do binômio espaço-tempo. Porém, para fundamentar a 

teoria do fim do Estado o autor em comento utiliza as expressões “diversidade 

sem unidade” e “não integração” para justificar seu posicionamento e demonstrar 

que a Sociedade mundial não cabe em um único Estado e, portanto, a política 

deste se mostra desnecessária e ineficaz.  

Tal posicionamento demonstra-se coerente se a análise da Sociedade 

mundial e sua relação com os Estados possuir um viés estritamente objetivo, o 

que parece ser discutível e comprometedor. Inicialmente, porque conduz à 

necessidade e possibilidade da emergência de um Estado Mundial que, por 

possuir esta característica múltipla aceitaria e legitimaria a coexistência das mais 

variadas relações sociais e Culturas em um local livre, ou seja, não restrito à 

figura de um único Estado nacional. Em segundo lugar, vale ressaltar que há 

                                            
131 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 

28. 
132 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 

29-30. 
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tempos a imposição de um modo de ser único e de um estereótipo homogêneo 

deixou de ser a identificação de um Estado ou das pessoas que nele vivem.  

Embora o tema da integração será abordado em momento oportuno, 

urge deixar claro que a perspectiva mais acertada para tratar do assunto neste 

momento de crise do Estado nacional seria - a partir da concordância de que a 

Sociedade mundial designa diversidade e diferença pelo simples fato de ser um 

emaranhado de relações entre pessoas – a de não aceitar que a diferença conduz 

à “não integração”, até porque, se assim o fosse, não existiria local no planeta que 

suportaria a convivência de qualquer espécie de grupos sociais e a figura estatal 

teria se esvaído por si só. 

Significa, portanto, que a inevitabilidade dos imperativos neoliberais 

afetou de maneira irreversível o âmbito e a forma de poder dos Estados. Cruz 

adverte que isto não demonstra a necessidade de se voltar ao passado, já que 

somente um Estado pós-liberal poderá desestabilizar a regulação pós-liberal, mas 

o nó górdio da questão é que a situação atual de estabilização, para o autor, “[...] 

cria o antiestado dentro do próprio Estado”133. 

Diante disso muitos tendem a afirmar, portanto, que o Estado nacional 

está prestes a perecer por ser uma arena de vivência, interesses e indivíduos 

múltiplos. Esta tendência ocorre, além dos problemas envolvendo a atividade da 

própria figura estatal, devido ao mantenimento da ideia de um Estado-Nação134 

composto por um Povo e não por uma População135. Tudo isso requer uma 

                                            
133 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

século XXI. p. 52. 
134 “Vista na antiguidade romana como equivalente a gens e populus, em oposição a civitas, a 

natio, em sua origem, diz respeito a comunidades integradas basicamente por assentamento 
ou vizinhança, em termos espaciais ou geográficos, e por língua, costumes e tradições 
comuns, em termos de unidade histórica ou Cultural, porém, não organizadas sob formas 
estatais em termos de unidade foram ou política. Dito de outro modo, em seus primórdios, natio 
expressa uma realidade pré-política – mais precisamente uma integração Cultural a partir de 
uma união de pessoas com a mesma procedência, com a mesma identidade coletiva, com a 
mesma experiência histórica”. FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 
49. 

135 “O povo corresponde a um conceito jurídico e político: a população, a um conceito demográfico 
e econômico. O primeiro é uma unidade de ordem, a segunda, a simples soma de uma 
multiplicidade de homens atomisticamente considerados. A população é o conjunto de 
residentes em certo território, sejam cidadãos e estrangeiros; o povo é o conjunto de cidadãos, 
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reconfiguração da análise da composição da atual figura estatal, entendendo-se 

adequado iniciá-la a partir da figura da Nação136. 

1.4.1 A Nação frente à crise estatal 

Devido às mudanças e transformações vivenciadas pelas Sociedades e 

pelos Estados torna-se totalmente aceitável presenciar e vivenciar a existência de 

vários sistemas-mundo137 dentro de um único Estado. Por isso, parte-se do 

pressuposto da coexistência de vários sistemas-mundo em um único Estado, os 

quais, por vezes, coincidem com a figura nacional e por vezes não, ou seja: tal 

Estado é composto, singelamente, por diferenças, diversidades e variedades que 

não são as responsáveis diretas pela sua crise nem mesmo pelos problemas que 

afetam o seu mal-estar contemporâneo. A humanidade vivencia a maturidade da 

Nação. 

Significa, portanto, que a ideia da existência de vários sistemas-mundo 

em um único Estado não coincide com a antiga ideia de uma Nação detentora de 

                                                                                                                                  
residentes ou não no território do Estado”. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
Constituição. p. 42. 

136 Antes de tratar da Nação, se faz necessário mencionar o posicionamento de Dalmo de Abreu 
Dallari. Para o autor, as figuras do Estado e da Nação devem ser tratadas separadamente 
diante das diferenças existentes entre ambos: o Estado é uma Sociedade (que pode ser natural 
ou voluntária e agrupa os homens em torno de um objetivo comum, pressupõe a existência de 
manifestações juridicamente ordenadas, com um poder social reconhecido pela ordenação 
jurídica) e a Nação uma comunidade (que é um fato independente da vontade, sem a 
existência de qualquer objetivo a não ser a preservação da própria comunidade, sem a 
existência de qualquer relação jurídica, pois os comportamentos dos membros são 
determinados pelos sentimentos comuns, até porque não estão baseados em nenhuma regra 
jurídica). Diante destes fatores é que o autor afirma que não se pode dizer com propriedade 
que o Estado é uma Nação ou que é um produto da evolução desta. DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. p. 137. 

137 Há que se ressaltar que para Wallerstein “Un sistema-mondo non è il sistema del mondo, ma 
un sistema che è un mondo e che può essere e molto spesso è stato, localizzato in un´area che 
non copre l´intera superficie del globo”. Livre tradução: “Um sistema-mundo não é o sistema do 
mundo, mas um sistema que é um mundo e que pode ser e frequentemente tem sido, 
localizado em uma área que não cobre a inteira superfície do globo”. WALLERSTEIN, 
Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 143. 
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uma Cultura única formada por um grupo de pessoas com a mesma 

procedência138. 

Quiçá os defensores da morte do Estado e aqueles que não aceitam a 

existência da figura estatal moderna composta por elementos de diferentes 

Culturas, aspectos históricos e línguas baseiam seu entendimento na ideia de 

Estado-Nação antigo e homogêneo. Verifica-se que estes continuam a observá-lo 

com a matriz do moderno Estado europeu que emergiu na história a partir do 

momento em que a Nação e o poder centralizador do rei lhe conferiam unidade e 

coesão que após séculos de absolutismo a Revolução Francesa passou a adotar 

o termo Nação para designar o Povo com propósitos políticos139. 

Como adverte Wallerstein,  

L´essere una nazione è qualcosa che viene definito un modo diverso in 
paesi diversi. Significa quasi sempre parlare la stessa língua. E spesso 
significa condividere la stessa religione. Si afferma che le nazioni 
abbiano legami storici che, viene abitualmente reivindicato, sono 
precedenti alla stessa esistenza di una struttura statale. Molto di tutto 
questo, non tutto, è mitologia. E pressoché nessuno stato si è mai 
davvero avvicinato all´essere un genuino stato-nazione, sebbene siano 
in pochi ad ammetterlo140. 

                                            
138 Sobre este assunto Bauman adverte que: “en los tiempos modernos, la nación fue ‘la otra cara’ 

del Estado y su arma principal en el logro de soberanía territorial e poblacional. Gran parte de 
la credibilidad de la nación y de su atractivo como garante de seguridad y duración con el 
Estado, y – por medio del Estado – con las acciones destinadas a concretar la certeza y la 
seguridad de los ciudadanos sobre la base sólida y confiable de la acción colectiva. En las 
condiciones actuales, de poco sirve a la nación su estrecho vínculo con el Estado”. Livre 
tradução: “Nos tempos modernos, a nação foi ‘a outra cára’ do Estado e a sua principal arma 
no alcance da soberania territorial e populacional. Grande parte da credibilidade da nação e de 
seu atrativo como garantidora da segurança e duração com o Estado e – por meio do Estado – 
com as ações destinadas a perceber a certeza e a segurança dos cidadãos sobre a base sólida 
e confiável da ação coletiva. Nas condições atuais, pouco serve à nação o seu estreito vínculo 
com o Estado”. BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. 3. reimp. p. 195-196. Título original: Liquid Modernity. 

139 Há que se mencionar que “Se na Europa a ideia de Estado e o sentimento de nação 
despontaram quase ao mesmo tempo, noutros continentes, nos dois últimos séculos, o Estado 
tem vindo a preceder a nação e a servir de fulcro para sua formação”. MIRANDA, Jorge. Teoria 
do Estado e da Constituição. p. 42. 

140 “O ser uma nação é algo que vem definido de maneira diversa em países diversos. Quase 
sempre significa falar a mesma língua. E geralmente significa compartilhar a mesma religião. 
Se afirma que as nações possuem vínculos históricos que, são habitualmente reivindicados, 
são precedentes à própria existência de uma estrutura estatal. Muito de tudo isso, não tudo, é 
mitologia. Quase nenhum estado se aproximou a ser um verdadeiro estado-nação, embora 
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Percebe-se, portanto, a dificuldade de encontrar um Estado-Nação 

genuíno, que mantenha as características necessárias à sua concepção. Mas, 

entende-se que tal caracterização não irá contribuir positiva ou negativamente 

para o desempenho estatal.  

Da mesma forma, a característica peculiar do Povo verificada no final 

do século XVIII por Jacob Grimm e demonstrada por Habermas como sendo “a 

essência das pessoas que falam a mesma língua”141 “não serve mais nem como 

conceito de povo puramente político, nem puramente genealógico, pois povos 

surgem e dissipam-se ‘na marcha da Cultura’”142. O que se verifica atualmente é a 

existência de Nações não mais facilmente identificáveis pela língua, pela etnia 

dos seus membros ou por opções religiosas143.  

Neste norte, não pairam dúvidas de que Nação e Estado são conceitos 

interconectados, mas não se pode deixar de aceitar que estes conceitos também 

se relacionam diretamente com os processos econômicos, sociais, políticos e 

culturais verificados na atualidade. Tudo isto se implica e se complementa. A 

humanidade deve aceitar de que há, “em cada nação, um cruzamento do 

particular e do universal e a Nação ainda é uma participação do universal”144.  

Até mesmo Beck afirma que “Os Estados nacionais não podem existir 

sem as Sociedades mundiais, e as Sociedades mundiais não podem existir sem 

                                                                                                                                  
poucos o tenham admitido” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il 
mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 153. 

141 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. p. 13. 
142 HABERMAS, Jürgen A constelação pós-nacional: ensaios políticos. p. 25. 
143 Neste contexto, Miranda complementa a acepção da palavra Nação: “O específico da nação 

encontra-se no domínio do espírito, da Cultura, da subjetividade [...]. Uma nação não é 
qualquer grupo Cultural, é uma comunidade Cultural com vocação ou aspiração a comunidade 
política. Uma nação funda-se, portanto, numa história comum, em atitudes e estilos de vida, em 
maneiras de estar na natureza e no mundo, em instituições comuns, numa ideia de futuro (ou 
desígnio) a cumprir. Diferencia-se das demais pelos fatores característicos que a fazem tomar 
consciência de si mesma e que ficam a marcar o seu destino. Esses fatores são extremamente 
variáveis: há nações que aparecem vinculadas mais a fatores linguísticos, outras a fatores 
étnicos, ou religiosos, ou geográficos ou institucionais”. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e 
da Constituição. p. 80-81. 

144 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 81. 
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as Sociedades nacionais”145. Eis a indubitável averiguação da existência de uma 

mistura de Povos em uma População como elemento caracterizador das Nações 

contemporâneas. 

Esta discussão demonstra ser somente mais um elemento delineador 

da crise conceitual que a figura estatal contemporânea vem vivenciando, a qual 

afeta a sua própria formulação como instituição da modernidade, assentada sobre 

seus elementos característicos: território, Povo e poder soberano. “Em linhas 

gerais, não é mais possível entender tais conceitos em suas versões clássicas, se 

é que ainda são conceitos operacionais para descrever esta experiência 

institucional”146  

Em síntese, os sintomas de dissolução do Estado moderno 

intensificados pela nova ordem econômica mundial principalmente após a década 

de 1990147 são, na realidade, transformações que não condizem com a sua 

extinção, mas sim que garantem a sua permanência no tempo, até porque os 

Estados estão habituados a serem sujeitos de variações. O que se verifica, na 

verdade, é que “O Estado tem, sim, de coexistir com outras estruturas, acima e 

abaixo do seu âmbito; tem de se inserir no contexto cada vez mais complexo e 

concorrencial, numa ‘rede de poderes públicos’; e tem de repensar as suas 

funções, os seus meios de agir, muitas das suas fórmulas jurídico-políticas”148.  

Embora se cogite a necessidade de engajar forças no sentido de 

encontrar uma nova fórmula político-jurídica que condiz com a atualidade, não se 

pode olvidar que esta deve estar compatibilizada com a consecução de políticas 
                                            

145 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 
184. 

146 MORAIS, Jose Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. p. 12. 

147 Conforme entendimento de Faria, “[...] os anos 90 representam o período histórico de 
intercruzamento entre duas eras econômicas. Uma é a do pós-guerra, caracterizada pelo 
planejamento estatal, pela intervenção governamental, pelas inovações conceituais e 
pragmáticas em matéria de regulação dos mercados [...]. A outra era é a da economia 
globalizada, eu se afirma a partir da retomada dos fluxos privados de acumulação de capital e 
é progressivamente marcada pela desregulação dos mercados, pela ‘financeirização’ do 
capital, pela extinção dos monopólios estatais, pela privatização de empresas públicas, pela 
desterritorialização da produção e por uma nova divisão social do trabalho.” FARIA, José 
Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 111. 

148 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 43. 
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públicas em prol da Sociedade que o compõe o Estado. Como adverte Heller, não 

se pode considerar o Estado unicamente como função da economia, pois este 

deve ser concebido “[...] partindo da totalidade da realidade social, dentro da qual 

a atividade econômico-técnico não é mais que um momento [...]”149. 

Diz-se isso, pois o Estado é um produto da Sociedade e suas ações 

devem estar calcadas no bem-estar social. Neste sentido, anota Miranda:  

O Estado é um produto da Sociedade quando esta chega a um 
determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa 
Sociedade se enredou numa irredutível contradição consigo mesma e 
está dividida por antagonismos irreconciliáveis. Para que esses 
antagonismos, essas classes com antagonismos econômicos 
colidentes não se devorem e não consumam a Sociedade numa luta 
estéril, torna-se necessário um poder colocado aparentemente acima 
da Sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos 
limites da 'ordem': esse poder é o Estado150.  

Ora, o contrário não poderia ser esperado do Estado: “Se for aceita, 

finalmente, a teoria de que o Estado foi criado apenas para assegurar a existência 

de uma ordem social injusta, pretendendo-se que ele seja removido para que as 

injustiças desapareçam, será necessário indagar das possibilidades concretas da 

sua eliminação, tendo em vista as condições do mundo atual”151. 

Conforme já mencionado, os vários acontecimentos de ordem 

econômica comprometem a manutenção das funções político-jurídica dos 

Estados. Assim, num movimento de tentativa de adequação às novas relações 

existentes e diante da confusão de conceitos pré-definidos de Nação e Povo, este 

se depara com sintomas de corrosão da sua Soberania, tida até então como 

inabalável, a qual está perdendo, gradativamente sua essência.  

1.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOBERANIA ESTATAL 

                                            
149 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 135. 
150 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 56. 
151 DALLARI, Dalmo de Abreu. O futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 112. 
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Partindo-se do pressuposto de que a Globalização econômica - que 

será objeto de estudo no próximo Capítulo - sob as premissas neoliberais gerou 

novas relações de interdependência entre os Estados e redimensionou os seus 

papéis, é possível afirmar que “O tripé da soberania foi abalado nos três pés. 

Claro, a perna econômica foi a mais afetada”152. Deste modo é imperioso verificar 

quais são os fatores que contribuem para a pretensa crise da Soberania estatal, 

mas inicialmente carece que se teçam comentários acerca das suas principais 

peculiaridades.  

1.5.1 Conceituando a Soberania 

Diante dos mais variados acontecimentos envolvendo os Estados muito 

se tem falado sobre Soberania, vez que seu conceito possui estreita vinculação 

com a racionalização jurídica do poder sendo composta, portanto, por elementos 

jurídicos e políticos153. Também, suas caracterizações sempre apareceram de 

formas distintas, variando de acordo com as diferentes formas de organização do 

poder verificadas na história humana.  

Independentemente do momento histórico que se encontrava 

inserido154, seu conceito clássico é apresentado de maneira ampla ou restrita. Em 

                                            
152 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. p. 73. 
153 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 

Tradução de Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 01. Neste sentido menciona 
Bobbio que “Aquilo que Estado e política têm em comum (e é inclusive a razão da sua 
intercambialidade) é a referência ao fenômeno do poder. [...] não há teoria política que parta de 
alguma maneira, direta ou indiretamente, de uma definição de poder e de uma análise do 
fenômeno do poder”. BOBBIO, Norberto. Estado, governo e Sociedade. Para uma teoria 
geral da política. p. 76. 

154 Quanto ao momento histórico de surgimento da soberania, vale citar, conforme entendimento 
de Morais, que “a ideia de soberania emergiu já nos anos 1500 como sendo uma característica 
fundamental do Estado diante da supremacia da monarquia, com a ideia de poder supremo 
único, inatingível e perpétuo”. Sua idealização foi apresentada, pela primeira vez, por Jean 
Bodin na obra “Os Seis Livros da República”, publicada em 1576. Neste momento, o autor 
define as primeiras características do conceito de soberania a partir das características da 
República desvinculando, no entanto, a soberania do poder temporal e vinculando-a ao poder 
do Estado. Este conceito foi elaborado em um momento histórico em que se iniciava a 
afirmação da monarquia absoluta como regime de governo capaz de assegurar a paz social. 
Assim, referido caráter supremo foi mantido como uma prerrogativa estatal a partir da sua 
utilização nos textos constitucionais iniciados com a Revolução Francesa e mantido até os dias 
atuais. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a 
transformação espaço-temporal dos direitos humanos. p. 54. 
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sentido lato, seu conceito político-jurídico indica, em uma Sociedade política, o 

poder155 de mando de última instância, supremo e exclusivo, como menciona 

Kelsen, 

[...] lo que se llama soberano, bien se trate de una orden, o bien de una 
comunidad, o bien de un órgano, o bien de un poder, debe ser 
considerado como lo más alto, como lo supremo, por encima de lo cual 
no puede haber una autoridad más alta que limite la función de la 
entidad soberana, que obligue al soberano. Y no podemos encontrar 
para este término ninguna otra expresión más sensata que la de ‘la 
más alta autoridad’156.  

Este conceito encontra-se intimamente ligado ao poder político, pois, 

“de fato a Soberania pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido 

da transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de 

direito”157. Em sentido restrito, sua significação moderna está ligada ao Estado no 

final do século XVI para indicar “o poder estatal, sujeito único e exclusivo da 

política, possibilitando ao Estado moderno impor-se à organização medieval do 

poder, em decorrência da necessidade de unificação e concentração do poder 

nas mãos do Estado”158. 

Ou, como expõe Faria, o significado moderno da Soberania se 

caracteriza por ser “um poder de mando incontrastável numa determinada 

Sociedade política; a um poder independente, supremo, inalienável e, acima de 

tudo, exclusivo. Ou seja, um poder sem igual ou concorrente, no âmbito de um 

                                            
155 Adverte Azevedo que “Em sua acepção exata e correta, a soberania designa, não o poder, mas 

uma qualidade do poder do Estado”. AZEVEDO, Oldemar. Soberania: noções e fundamentos. 
São Paulo: Lex, 1999. p. 20. 

156 “[…] o que se chama soberano, quer se trate de uma ordem, quer de uma comunidade, ou de 
um órgão, ou então de um poder, deve ser considerado como o mais alto, como o supremo, 
sob o qual não pode existir uma autoridade mais alta que limite a função da entidade soberana, 
que obrigue ao soberano. E não podemos encontrar para este termo nenhuma outra expressão 
mais sensata do que a de ‘mais alta autoridade’” (tradução livre). KELSEN, Hans. Derecho y 
paz en las relaciones internacionales. Prólogo de Luis R. Siches. 2.ed. 1. reimp. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 103-104. 

157 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 
179. 

158 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 
179. 



65 
 

território, capaz de estabelecer normas e comportamentos para todos os seus 

habitantes”159. 

Neste sentido, conforme demonstra Heller: “[...], a soberania do Estado 

não é mais que a consequência necessária da sua função social. O poder do 

Estado tem que ser, do ponto de vista do direito, o poder político supremo, e do 

ponto de vista do poder, o poder político moralmente mais forte dentro do seu 

território, pois do contrário não será soberano nem poder do Estado.”160 

Em síntese, a Soberania é uma ideologia política, escondida sob a face 

de uma pretensa caracterização jurídica do poder estatal, a qual foi transferida da 

pessoa do soberano para a Nação e acompanhou a transformação do Poder de 

Fato em Poder de Direito161, sendo esta autonomia162 uma das principais 

características do Estado Moderno163.  

E é neste contexto de Soberania como qualidade do poder que 

Bobbio164 apresenta a dúplice: Soberania interna e Soberania externa. Para 

Wallerstein esta dupla face é evidenciada através de negações165: “una negazione 

                                            
159 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 17. 
160 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 292. 
161 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

Século XXI. p. 83. 
162 Neste momento deve-se fazer uma distinção entre Soberania e autonomia, notadamente 

quando esta qualidade significa o direito de um povo a governar a si mesmo, porém, com 
algumas limitações. Conforme expõe Azevedo, “Há uma quase identificação da autonomia com 
a soberania interna, mas é limitada. No campo externo, a soberania se caracteriza pela 
independência. Na esfera jurídica, a autonomia indica sempre um poder legislativo. Cuida-se, 
no caso, de um poder de direito público não soberano, que trata, por direito próprio e não por 
mera delegação, de regras de direito obrigatórias. Falta-lhe a soberania, por que não lhe é 
permitido estabelecer regras de direito em oposição às determinadas pelo soberano e sim, 
manter-se no âmbito que o soberano fixou a autonomia”. AZEVEDO, Oldemar. Soberania: 
noções e fundamentos. p. 23. 

163 “Lo stato moderno è uno stato sovrano. Il concetto di sovranità è stato inventato nel sistema-
mondo moderno. Il suo significato più immediato è la totale autonomia del potere statale”. Livre 
tradução: “O estado moderno é um estado soberano. O conceito de soberania foi inventado no 
sistema-mundo moderno. O seu significado mais imediato é a total autônoma do poder estatal”. 
WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-
mondo. p. 73 

164 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. p. 
180. 

165 Neste norte Azevedo menciona que “O caráter originário da soberania era meramente negativo, 
isto é, soberano é a impossibilidade, para o Estado, de ter o seu poder limitado por um outro 
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sia del diritto delle regioni all´interno dello stato a opporre resistenza allo stato 

centrale, sia del diritto di ogni altro stato a interferire negli affari interni dello stato 

sovrano” 166. 

A Soberania interna refere-se, portanto, à imposição da ordem jurídica 

do Estado com o fim de eliminar os conflitos internos167. Caracteriza-se por uma 

estrutura de poder centralizado que exerce o monopólio da força e da política 

sobre um determinado território – como um espaço delimitado por suas fronteiras 

– e sobre o Povo e a População que o compõe168. 

A Soberania externa169, por sua vez, remonta ao nascimento do Direito 

Internacional moderno170 e está relacionada aos seus atos para com os demais 

Estados, encontrando-se geralmente relacionada à autodeterminação dos 

Estados, no sentido de não admitir qualquer interferência exterior nos assuntos de 

seu exclusivo interesse. Significa dizer que um Estado soberano não depende de 

outro Estado, vez que cada um, na qualidade de soberano, é independente e 

poderoso para impor as regras e decidir o que é mais ajustado para si próprio. 

A partir do desenvolvimento das relações internacionais entre os 

Estados não pode ser olvidado que cada um destes, dotados de Soberania 
                                                                                                                                  

poder qualquer, tanto nas relações internas, como nas relações com os outros Estados”. 
AZEVEDO, Oldemar. Soberania: noções e fundamentos.p. 27. 

166 “Uma negação seja do direito das regiões ao interno do Estado a opor resistência ao Estado 
central, seja do direito de cada Estado a interferir nos assuntos internos do Estado soberano” 
(tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi 
dei sistemi-mondo. p. 152. 

167 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. p. 173. 
168 MORAIS, Jose Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 

espaço-temporal dos direitos humanos. p. 27 
169 Segundo Ferrajoli, “a ideia de soberania possui uma matriz jusnaturalista, a qual serviu de base 

à concepção juspositivista do Estado e ao direito internacional moderno. A soberania externa 
foi a primeira a ser teorizada e remonta ao nascimento do direito internacional moderno, com o 
intuito de oferecer um fundamento jurídico à conquista do Novo Mundo. A partir do conceito do 
Estado como sujeito soberano surgem, segundo o autor, três ideias basilares assim 
representadas: pelo conjunto de Estados soberanos que formam a ordem mundial; por ser esta 
ordem mundial uma Sociedade natural de Estados livres e independentes, os quais estariam 
sujeitos externamente a um mesmo ‘direito das gentes’ e internamente às leis constitucionais 
por eles mesmo promulgadas; e pela reformulação da doutrina cristã da guerra justa”. 
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
p. 02-03. 

170 Ressalva-se que a menção ao Direito Internacional é feita em menção ao Direito Internacional 
Público e não ao Direito Internacional Privado. 
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interna e externa, se relacionam com tantos outros na mesma condição formando, 

portanto, um sistema interestatal. Esta condição de participantes de um sistema 

interestatal é legitimada por ser uma reivindicação dos próprios Estados, a qual, 

para ter validade, deve ser reconhecida pelos demais. Assim, cada Estado 

assumirá uma posição de legitimidade que no contexto atual exige um 

reconhecimento recíproco171 por parte dos outros Estados soberanos, conforme 

menciona Wallerstein: 

La sovranità ha un´ulteriore caratteristica fondamentale. È una 
rivendicazione, e le rivendicazioni contano ben poco a meno che non 
vengano riconosciute da altri. Gli altri possono non rispettare le 
rivendicazioni, ma ciò è per molti versi meno importante del fatto che le 
riconoscano formalmente. La sovranità è più che altro una questione di 
legittimità. E nel sistema mondo moderno, la legittimità della sovranità 
esige riconoscimento reciproco. La sovranità è uno scambio ipotetico, 
in cui due parti potenzialmente (o realmente) in conflitto, rispettando le 
realtà di potere de facto, si scambiano tali riconoscimenti come 
strategia di minor costo172. 

Deste modo, conforme já mencionado, “La sovranità è dunque una 

rivendicazione giuridica con importanti conseguenze politiche. È a causa di queste 

conseguenze che le questioni relative alla sovranità sono cruciali nella lotta 

                                            
171 De acordo com Wallerstein, o princípio da reciprocidade, ou reconhecimento recíproco, deve 

ser aplicado também no âmbito interno dos Estados, ou seja: “Il principio di reciprocità funziona 
anche in ambito nazionale, sebbene, per descriverlo, si usi convenzionalmente un linguaggio 
diverso. Le autorità locali devono ‘riconoscere’ l´autorità sovrana dello stato centrale, e in certo 
senso l´autorità centrale deve riconoscere l´autorità legittima di quelle locali, e definirne i limiti. 
In molti paesi, questo reciproco riconoscimento è custodito da una costituzione o da una 
specifica legislazione che disciplina la divisione del potere tra l´autorità centrale e quelle locali”. 
Livre tradução: “o princípio da reciprocidade funciona também no âmbito nacional, apesar de 
que, para descrevê-lo, se use convencionalmente uma linguagem diversa. As autoridades 
locais devem reconhecer a autoridade legítima daqueles locais, e definir os seus limites. Em 
muitos países, este recíproco reconhecimento é protegido por uma constituição ou por uma 
específica legislação que disciplina a divisão do poder entre a autoridade central e aquela 
local”. WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei 
sistemi-mondo. p. 77. 

172 “A soberania tem uma fundamental característica adicional. É uma reivindicação, e as 
reivindicações contam bem pouco, a menos que não venham reconhecidas por outros. Os 
outros podem não respeitar as reivindicações, mas isto é muito menos importante do que o fato 
de que as reconheçam formalmente. A soberania é antes de tudo uma questão de legitimidade. 
E no sistema mundo moderno, a legitimidade da soberania exige reconhecimento recíproco. A 
soberania é uma troca hipotética, na qual duas partes potencialmente (ou realmente) em 
conflito, respeitando as realidades de poder de fato, permutam tais reconhecimentos como 
estratégia de menor custo” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il 
mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 75. 
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politica, sia in ambito nazionale, all´interno dei singoli stati, che in ambito 

internazionale, tra gli stati”173. 

Há que se ressaltar que a prova do reconhecimento recíproco do 

caráter soberano foi a dependência econômica estabelecida entre os participantes 

do sistema interestatal, pois neste momento, 

A economia de um Estado estava sempre entrelaçada com a do outro, 
o que criava uma dificuldade para se falar em independência 
econômica. Todavia, não se pode negar que havia sempre um grupo de 
Estados mais soberanos economicamente do que outros, eram os que 
tinham as economias dominantes, ou seja, aquele pequeno grupo de 
Estados europeus (seguidos pelos EUA e Japão) que realmente 
dominava a economia internacional174. 

Todavia, não existia na época preocupação quanto à dependência no 

campo econômico, pois a ideia de economia-mundo175 como parte de um 

sistema-mundo176, ambos propagados por Wallerstein, já eram conhecidos desde 

                                            
173 “A soberania, portanto, uma reivindicação jurídica com importantes consequências políticas. É 

por causa destas consequências que as questões relativas à soberania são cruciais na luta 
política, seja no âmbito nacional ao interno dos estados unitários ou no âmbito internacional, 
entre estados” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. 
Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 77. 

174 MELLO, Celso de Albuquerque (Coord.). Anuário: direito e Globalização, 1, a soberania. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999. p. 07. 

175 “Un´economia-mondo è una grande divisione assiale del lavoro con una molteplicità di centri 
politici e una molteplicità di culture”. Livre tradução: “Uma economia-mundo é uma grande 
divisão axial do trabalho com uma multiplicidade de centros políticos e uma multiplicidade de 
Culturas”. WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei 
sistemi-mondo. p. 140. 

176 A expressão sistema-mundo utilizada pelo autor significa: “Il sistema-mondo in cui oggi viviamo, 
che ebbe le sue origini nel lungo sedicesimo secolo in Europa e nelle Americhe”. Livre 
tradução: “O sistema-mundo no qual hoje vivemos que teve sua origem ao longo do século 
dezesseis na Europa e nas Américas”. No entanto, foi no início dos anos Setenta que “[...] se 
iniziò a parlare espressamente dell´analisi dei sistemi-mondo in quanto prospettiva. L´analisi dei 
sistemi-mondo era un tentativo di combinare coerentemente l´interesse per l´unità di analisi, 
quello per i tempi sociali e la preoccupazione per le barriere che erano state erette fra le diverse 
discipline della scienza sociale. L´analisi dei sistemi-mondo implicò innanzi tutto la sostituizione 
della usuale unità di analisi, che era lo stato nazionale, con un´unità di analisi definita sistema-
mondo”. Livre tradução: “[...] se iniciou a falar expressamente das análises dos sistemas-
mundos como perspectiva. As análises dos sistemas-mundo foi uma tentativa de combinar 
coerentemente o interesse pela unidade de análise, aquele pelo tempo social e a preocupação 
pelas barreiras que foram levantadas entre as diversas disciplinas da ciência social. A análise 
dos sistemas-mundo implicou antes de tudo na substituição das usuais unidades de análise, 
que era o estado nacional, com uma unidade de análise definida sistema-mundo”. 
WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-
mondo. p. 38 e 77. 
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a era dos descobrimentos pelos europeus e não demonstravam ser qualquer 

espécie de ameaça aos Estados. 

Kelsen, ao analisar o Estado soberano como um sistema de normas177 

- sendo ele a própria regulamentação jurídica - que desenvolve sua visão da 

Soberania com o intuito de compreender se este sistema é superior ou não. 

Assim, afasta a existência de um Direito Internacional superior ao Estado, por 

entender que este entraria em choque com a Soberania até então tida como 

inabalável178. Para o autor, ao se aceitar que o Direito Internacional deve ser um 

sistema de normas obrigatórias que regulem a conduta dos Estados, admite-se 

que o Estado não é concebido como soberano. 

Mello179 apresenta a Soberania intrinsecamente ligada ao viés 

internacional – Soberania externa – e entende que esta, no século XX, passou a 

ser vista como um feixe de competências atribuídas aos Estados por parte do 

ordenamento internacional, o que denota a direta e imediata subordinação dos 

Estados a uma ordem jurídica internacional ora estabelecida. Por sua vez, 

Ferrajoli analisa algumas deficiências da Soberania e afirma que tais dificuldades 

atingem 

[...] tanto a sua dimensão interna quanto aquela externa, no mesmo 
momento em que a soberania entra em contato com o direito, dado que 
ela é a negação deste, assim como o direito é a sua negação. E isso 
uma vez que a soberania é a ausência de limites e regras, ou seja, é o 

                                            
177 Para Kelsen, deve-se abordar o Estado a partir de um ângulo legitimamente jurídico, partindo 

do pressuposto de que este “é norma ou ordenamento, e como tal se identifica com o direito, 
com o ordenamento jurídico definido como ‘Estado’, que por sua vez coincide com o 
ordenamento estatal chamado ‘direito’. Um Estado revela-se soberano quando o seu 
ordenamento jurídico é supremo, quando não sofre hetero-integração, ou seja, a soberania 
seria uma questão especificamente jurídica, e qualquer enfoque diferente disso não seria 
científico, mas político”. KELSEN, Hans. O problema da soberania e a teoria do direito 
internacional. Contribuição para uma doutrina pura do direito. 1920. Tradução de A. Carrino. 
Milão: Giuffrè. 1989. p. 17-18. 

178 Conforme expõe o autor, “La existencia de cualquier orden normativo que regule la conducta 
mutua de los Estados es incompatible con la soberanía del Estado, o con la de los órganos que 
representan al Estado en sus relaciones con otros Estados, aunque este orden tenga, como 
Austin piensa, sólo el carácter de una ‘moral positiva’”. Livre tradução: “A existência de 
qualquer ordem normativa que regule a conduta mútua dos Estados em suas relações com 
outros Estados, mesmo que esta ordem possua, como pensa Austin, somente a característica 
de uma ‘moral positiva’”. KELSEN, Hans. Derecho y paz en las relaciones relaciones 
internacionales. p. 106. 

179 MELLO, Celso de Albuquerque (Coord.). Anuário: direito e Globalização, 1, a soberania. p. 08. 
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contrário daquilo que o direito consiste. [...] Falar em “Estados 
soberanos”, se não é aceito no plano da teoria do direito, também não 
é no plano da teoria política. De fato, o que entrou irreversivelmente em 
crise, bem antes do atributo da soberania, é precisamente seu sujeito: 
o Estado nacional unitário e independente, cuja identidade, colocação e 
função precisam ser repensadas à luz da atual mudança, de fato e de 
direito, das relações internacionais180. 

Tendo em vista que Ferrajoli entende que Soberania e direito são 

incompatíveis - pois aquela é a ausência de limites e este é a instituição de regras 

–enuncia que a falência da sua Soberania externa181 resta evidenciada no 

momento em que ocorre a mudança do antigo paradigma do Direito Internacional 

Público. Para o autor, indivíduos e Povos adquirem a condição de sujeitos de 

direito internacional e os Estados integram organismos internacionais e firmam 

avidamente tratados bilaterais que constituirão um ordenamento jurídico 

considerado supraestatal182. 

Voltando a Kelsen, este afirma que “os Estados são soberanos na 

medida em que não existia Direito Internacional ou que não se suponha a sua 

existência”183. Seguindo esta ordem, Soberania e Direito Internacional se tornam 

forças opostas e “A relativização do conceito de soberania é então um 

pressuposto para a construção e evolução do Direito Internacional [...] e os 
                                            

180 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
p. 44-45. 

181 Como justificativa do caminho em direção à falência da soberania externa, Ferrajoli cita que 
“[...] entre meados do século XIX e meados do século XX, que a soberania externa dos 
Estados alcança suas formas mais desenfreadas e ilimitadas – inicialmente as guerras e as 
conquistas coloniais, depois as duas guerras mundiais -, manifestando-se mais do que nunca 
como o equivalente internacionalista da liberdade selvagem do estado de natureza 
hobbesiano”. Consequentemente, “Seu fim é sancionado, no plano do direito internacional, pela 
Carta da ONU [...] e sucessivamente pela Declaração universal dos direitos do homem 
aprovada em 10 de dezembro de 1948 [...]. A Carta da ONU assinala, em suma, o nascimento 
de um novo direito internacional e o fim do velho paradigma [...], com o qual o direito 
internacional muda estruturalmente, transformando-se de sistema pactício, baseado em 
tratados bilaterais Inter pares (entre partes homogêneas), num verdadeiro ordenamento jurídico 
supra-estatal [...]”. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise 
do Estado nacional. p. 40. 

182 “A soberania, que havia se esvaziado até o ponto de dissolver-se na sua dimensão interna com 
o desenvolvimento do estado constitucional de direito, se esvanece também em sua dimensão 
externa na presença de um sistema de normas internacionais caracterizáveis [...]. No novo 
ordenamento, são de fato sujeitos de direito internacional não somente os Estados, mas 
também os indivíduos e os povos [...]”. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: 
nascimento e crise do Estado nacional. p. 41. 

183 KELSEN, Hans. Teoria do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. p. 526. 
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espaços que lentamente são desocupados pela irresignação do poder estatal a 

qualquer outro poder passam a ser preenchidos pelo Direito Internacional, que vai 

adquirindo uma formulação mais complexa”184. 

Em contraposição, Zagrebelsky entende que é totalmente possível a 

coexistência de Soberanias através da “criação de relações horizontais e 

paritárias disciplinadas por normas” 185 em cuja formação os Estados teriam 

participado livremente através da assinatura de tratados ou outros compromissos 

internacionais o que, por si só, justifica a existência do Direito Internacional 

Público.  

Defende-se, portanto, que a simples existência de um sistema 

interestatal que compõe as relações de Direito Internacional Público não é vista 

como limitação à Soberania de um Estado, até porque, quando da formalização 

de tratados internacionais, por exemplo, existe a expressa manifestação da plena 

vontade dos envolvidos. Deste modo o Estado, ao assumir – voluntariamente – 

suas obrigações internacionais, estará sim submetido ao Direito Internacional em 

razão da sua soberana vontade. 

No entanto, a discussão acerca da inserção dos Estados no âmbito 

internacional não faz mais parte dos grandes problemas da possível perda ou 

falência da Soberania dos Estados. O cerne da questão reside no fato de que as 

evidentes e inevitáveis mudanças ocorridas na Sociedade mundial fizeram com 

que o conceito clássico de Soberania fosse colocado em xeque. A par disso 

outras expressões passaram a ser utilizadas para desconstituir e demonstrar o 

enfraquecimento ou não adequação da Soberania às Sociedades atuais. Cogita-

se também que a Soberania atingiu seu ápice há tempos e está fadada ao 

fenecimento. 

Por este motivo se faz necessário analisar os agentes causadores da 

possível falência da Soberania estatal, seja no seu âmbito interno ou no âmbito 

                                            
184 LUPI, André Lipp Pinto Basto. Soberania, OMC e Mercosul. p. 270. 
185 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Legge diritti giustizia. 4.ed. Madrid: Trotta, 2002. 

Título original: Il diritto mitte. p. 110. 
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externo, já que o simples estabelecimento das relações de Direito Internacional 

Público não possa, por si só, ser o grande responsável por esta decadência. 

1.5.2 A possibilidade de redefinição da Soberania 

Já na década de 1920 Kelsen afirmava que “o conceito de soberania 

deve ser radicalmente mudado. É esta a revolução da consciência cultural da qual 

necessitamos em primeiro lugar”186. Embora a ordem internacional 

contemporânea seja caracterizada pela existência de um conjunto de Estados 

soberanos calcados em uma estrutura de poder e autoridade, deve-se reconhecer 

que muitas destas estruturas estão se demonstrando débeis e ineficazes. 

Consequentemente, torna-se evidente que “Lo stato-nazione è troppo 

piccolo per affrontare i problemi economici, ecologici, immunologici e informativi 

creati dal nuovo ambiente [...]”187. O desenvolvimento da economia capitalista, a 

intensificação das trocas comerciais e a facilitação de instalação de empresas em 

vários pontos do planeta têm sido alguns destes acontecimentos mundiais que 

denotam a crise da Soberania estatal. E como não poderia ser diferente, o Estado 

intitulado soberano acompanha direta ou indiretamente estas mutações, conforme 

demonstra Faria: 

Uma das facetas mais conhecidas desse processo de redefinição da 
soberania do Estado-nação é a fragilização de sua autoridade, o 
exaurimento do equilíbrio dos poderes e a perda de autonomia de seu 
aparato burocrático, o que é revelado pelo modo como se posiciona no 
confronto entre os distintos setores econômicos [...] mais diretamente 
atingidos, em termos positivos ou negativos, pelo fenômeno da 
Globalização188. 

Ainda quando da análise das principais características da Soberania 

nas primeiras décadas do século passado Heller já pronunciava que esta é 

                                            
186 KELSEN, Hans. O problema da soberania e a teoria do direito internacional. p. 469. 
187 “O estado-nação é muito pequeno para afrontar os problemas econômicos, ecológicos, 

imunológicos e informativos criados pelo novo ambiente [...]” (tradução livre). BENHABIB, 
Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. Milano: Raffaello Cortina Editore. 2006. 
Traduzione de Stefania De Petris. Título original: The Rights of Others. Aliens, Residents and 
Citizens. p. 04. 

188 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 25. 
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dinâmica e encontra-se em constante reconstrução. Neste contexto, somente 

seria considerado soberano o Estado destinado à satisfação das grandes 

necessidades da era moderna189. O fim dos países socialistas, por exemplo, 

propiciou a mundialização dos mercados e da economia; o desaparecimento ou 

encurtamento das distâncias foi impulsionado pela evolução tecnológica dos 

meios de comunicação. Este dinamismo atribuído à Soberania se justifica, 

portanto, pelas mudanças consideráveis que vem atingindo o Estado, vez que as 

necessidades da era moderna, além de serem alteradas substancialmente, 

atingiram proporções inalcançáveis por parte destes.  

Porém, o comportamento unitário da esfera pública diante da extrema 

diversidade de interesses privados e do crescente número de decisões 

econômicas tomadas fora do alcance de sua jurisdição funcional e das suas 

fronteiras territoriais compromete qualquer tentativa de atuação fundamentada. 

É por estes, dentre tantos outros motivos, que fenômenos ocorridos 

principalmente nas últimas décadas do século XX têm provocado uma mudança 

estrutural nas relações entre Estados e particulares, o que justificaria, 

inicialmente, a crise da Soberania estatal. Deste modo, a noção clássica do 

conceito de Soberania relacionada à pessoa do Estado não pode mais ser 

utilizada, pois: 

Desde finales del siglo pasado actúan vigorosamente fuerzas 
corrosivas, tanto interna como externamente: el pluralismo político y 
social interno, que se opone a la idea misma de soberanía y de 
sujeción; la formación de centros de poder alternativos y concurrentes 
con el Estado, que operan en el campo político, económico, cultural y 
religioso, con frecuencia en dimensiones totalmente independientes del 
territorio estatal; la progresiva institucionalización, promovida a veces 
por los propios Estados, de ‘contextos’ que integran sus poderes en 
dimensiones supra estatales, sustrayéndolos así a la disponibilidad de 
los Estados particulares […]190.  

                                            
189 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 336. 
190 “Desde o final do século passado atuam vigorosamente forças corrosivas, tanto interna como 

externamente: o pluralismo político e social interno, que se opõe à mesma ideia de soberania e 
de sujeição, a formação de centros de poder alternativos e concorrentes com o Estado, que 
operam no campo político, econômico, Cultural e religioso, com frequência em dimensões 
totalmente independentes do território estatal; a progressiva institucionalização, promovida as 
vezes pelos próprios Estados, de ‘contextos’ que integram seus poderes em dimensões 
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A relação entre Estados com as empresas, por exemplo, é uma peça 

chave para compreender o funcionamento do que Wallerstein chama de 

economia-mundo. Ao desenvolver seu papel “Uno stato sovrano ha in teoria Il 

diritto di decidere cosa può attraversare i suoi confini, e a quali condizioni”191. 

Assim, os reflexos das novas relações envolvendo os Estados atingem a 

totalidade da Sociedade e, consequentemente, a Sociedade mundial. 

O desafio do futuro é gerado, como afirma Ferrajoli, “por um lado, pelo 

velho absolutismo da Soberania externa dos Estados192, e por outro pelo novo 

absolutismo dos grandes poderes econômicos e financeiros transnacionais”193. 

Deste modo, o desenvolvimento das relações internacionais e a tirania dos 

grandes poderios econômicos provocaram consideráveis mudanças na Sociedade 

e, consequentemente, no perfil da Soberania dos Estados. O modelo de Estado 

Westfaliano194 passa a observar a necessidade de fragilizar alguns dos seus 

conceitos absolutos, gerando transformações de ordem internacional em 

proporções nunca antes vistas. 

Da mesma forma, a eficácia e relevância deste modelo passam a ser 

consideradas em crise ao assistir a emergência de uma economia global 

caracterizada pela formação de livres mercados de capital, finança e trabalho, 

além da crescente internacionalização das tecnologias e da multiplicação de 

                                                                                                                                  
supraestatais retirando assim a disponibilidade dos Estados particulares [...]” (tradução livre). 
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Legge diritti giustizia. p. 11. 

191 “Um Estado soberano tem, em teoria, o direito de decidir o que pode atravessar as suas 
fronteira e em quais condições” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il 
mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 78. 

192 Cabe mencionar que, a partir da Revolução Francesa, verifica-se uma “limitação interna da 
soberania, no plano do direito estatal, e a de uma progressiva absolutização externa da 
soberania, no plano do direito internacional. [...] A partir da metade do século XIX até a metade 
do século XX - durante os anos de construção do Estado de direito na Europa -, soberania 
externa e soberania interna seguem percursos inversos: aquela se libera (guerra 
externamente) e esta se limita (paz internamente)”. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo 
moderno: nascimento e crise do Estado nacional. p. 27. 

193 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
p. 88. 

194 “Il ‘modello westfaliano’ pressuppone l´esistenza di un´autorità politica dominante e unificata, 
dotata di potere supremo su una porzione di territorio chiaramente delimitata”. Livre tradução: 
“O modelo westfaliano pressupõe a existência de uma autoridade política dominante e 
unificada, dotada de poder supremo sobre uma porção do território claramente delimitada”. 
BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. p. 03. 
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novos atores políticos circundados por uma imensidão de novas conexões sociais 

e culturais195. “Las Sociedades pluralistas actuales – es decir, las Sociedades 

marcadas por la presencia de una diversidad de grupos sociales con intereses y 

proyectos diferentes -, no tiene fuerza suficiente para hacerse exclusivo o 

dominante y, por tanto, establecer la base material de la soberanía estatal en el 

sentido del pasado”196. 

O monopólio da força e da política exercido sobre um determinado 

território – através de um espaço delimitado pelas fronteiras do Estado – parece 

estar poroso diante da dificuldade de controle de alguns acontecimentos ocorridos 

dentro do próprio Estado197. Isto significa que “Le vecchie strutture politiche 

possono esserci indebolite, ma le nuove forme politiche della globalizzazione non 

sono ancora all´orizzonte”198.  

Os atuais acontecimentos demonstram um paradoxo, pois a Soberania 

estatal nos campos econômicos e tecnológicos apresenta evidentes fatores de 

erosão. No entanto, o mesmo não ocorre com os controles das fronteiras 

nacionais quanto à entrada e circulação de pessoas, por exemplo, em que a 

Soberania estatal demonstra-se diuturnamente reafirmada. 

Em síntese, este primeiro capítulo procurou apresentar a evolução 

histórica do Estado a fim de demonstrar que este, agindo sob as premissas 

                                            
195 BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. p. 04. 
196 “As Sociedades pluralistas atuais – quer dizer, as Sociedades marcadas pela presença de uma 

diversidade de grupos sociais com interesses, ideologias e projetos diferentes -, não tem força 
suficiente para se fazer exclusiva ou dominante r, por tanto, estabelecer a base material da 
soberania estatal no sentido do passado” (tradução livre). ZAGREBELSKY, Gustavo. El 
derecho dúctil. p. 11. 

197 No contexto da soberania, há de se mencionar que “[...] la territorialità è diventata una 
delimitazione anacronistica di funzioni materiali e identità Culturali; tuttavia, anche a fronte del 
collasso delle concezioni tradizionali della sovranità, il monopolio sul territorio continua a essere 
esercitato attraverso le politiche migratorie e di cittadinanza per esempio”. Livre tradução: “[...] a 
territorialidade se tornou uma delimitação anacrônica das funções materiais e de identidade 
Cultural, todavia, também a frente deste colapso algumas concessões tradicionais da 
soberania, o monopólio sobre o território continuam a ser exercitados através das políticas 
migratórias e de Cidadania, por exemplo”. BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, 
residenti, cittadini. p. 04. 

198 “As velhas estruturas políticas podem encontrar-se enfraquecidas mas as novas forças políticas 
da Globalização não estão ainda no horizonte” (tradução livre). BENHABIB, Seyla. I diritti 
degli altri: stranieri, residenti, cittadini.p. 05. 
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neoliberais, apresenta sintomas de crise. Afastou-se, portanto, a possibilidade de 

morte estatal, advertindo-se para o fato de que as mudanças verificadas na 

Sociedade atual fazem com que cada Estado atue conforme os ditames do 

Neoliberalismo: enfatizando a liberação e primazia das atividades econômicas 

frente à mínima intervenção estatal, procurando reduzir qualquer espécie de 

política social.  

Consequentemente, presencia-se a existência de vários sistemas-

mundo dentro de um único Estado, os quais por vezes coincidem com a figura 

nacional e por vezes não, fazendo com que este seja composto por diferenças 

que não são, necessariamente, as responsáveis diretas pela sua crise. Significa, 

portanto, que a figura estatal atual não é mais compatível com a ideia de Estado-

Nação, haja vista as alterações oriundas da implementação dos ideais 

neoliberais. Por isto que afirma-se estar a humanidade vivenciando a maturidade 

da Nação. 

A Soberania, por sua vez, segue o mesmo caminho, pois sua 

conceituação clássica também apresenta sintomas de enfraquecimento frente ao 

remodelamento da figura estatal e a primazia dos grandes poderios econômicos e 

financeiros diante da emergência de uma economia global e da multiplicação de 

novos atores políticos circundados por uma imensidão de novas conexões sociais 

e culturais. 

Torna-se inegável, portanto, que as conservadoras estruturas políticas 

demonstram sua fraqueza em contraposição ao enrijecimento das políticas 

econômicas. Seguindo esta ordem propõe-se, a partir da afirmação de que a 

Globalização “[...] atua restritivamente sobres as ‘senhas’ da Soberania”199, 

compreender de que forma o fenômeno da Globalização afeta a Soberania dos 

Estados e se enfraquece, consequentemente, a unidade estatal. 

Para tanto, o próximo capítulo tratará do fenômeno da Globalização a 

partir das coordenadas neoliberais, bem como procurará apresentar as 

dimensões e consequências de tal fenômeno.  
                                            

199 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 
século XXI. p. 93. 
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CAPÍTULO 2 

A GLOBALIZAÇÃO A PARTIR DAS COORDENADAS 

NEOLIBERAIS  

Sopesadas algumas das principais características da figura estatal na 

atualidade e as suas redefinições diante da imposição de ditames neoliberais 

pretende-se neste segundo Capítulo apresentar a Globalização a partir deste 

contexto. 

Para tanto, analisa-se inicialmente seu surgimento e suas 

peculiaridades conceituais. Em seguida apresenta-se a Globalização econômica 

como visão geral do fenômeno e, a partir desta, suas dimensões política, social e 

cultural e seus efeitos na Sociedade atual.  

Ao final deste Capítulo aborda-se o Multiculturalismo como alternativa a 

uma possível e adequada inserção dos Seres Humanos na Sociedade em que se 

encontram, visando atenuar os efeitos da Globalização econômica e das suas 

dimensões e possibilitar que os envolvidos – e dentre eles os Imigrantes – 

possam se fazer valer do caráter multicultural da Sociedade atual com vistas ao 

mantenimento dos seus traços culturais e reivindicação da sua condição de Ser 

Humano. 

2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA E CONCEITUAL  

Inúmeros diálogos e perspectivas são corriqueiramente apresentados 

na tentativa de verificar os primeiros indícios da Globalização. Desde a última 

década tal terminologia tem sido amplamente utilizada para expressar, traduzir e 

descrever um vasto e complexo conjunto de processos interligados. Por esta 

razão, diferentes enfoques históricos e teóricos conduzem a não existência de um 
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consenso quanto ao ponto de partida nem mesmo quanto à definição e 

abrangência da Globalização. 

Conforme menciona Faria, a Globalização está longe de ser um 

conceito original ou inédito na história, na sociologia política, na teoria econômica 

ou mesmo na ciência do direito. Embora com outra designação, ele pode ser 

encontrado em análises paradigmáticas sobre os vínculos entre a criação e a 

reprodução ampliada do capitalismo com os processos de formação de Estados e 

mercados como em textos clássicos sobre a organização e a interação de 

espaços econômicos auto-suficientes e amoldados à natureza mercantil dos 

impérios modernos200. 

Para o autor a “Globalização também não é um fenômeno novo. Ele já 

estava presente, por exemplo, nos antigos impérios, provocando sucessivos 

surtos de modernização econômica, cultural e jurídica”201. No entanto, afirmar que 

a Globalização não é recente é possível evidenciar que a mesma é responsável 

pela ocorrência de inúmeros fatores resultantes da evolução histórica do 

capitalismo, ou ainda que tivesse derivado das antigas empreitadas imperialistas 

da idade antiga, momento em que os antigos impérios já se deparavam com 

indícios de modernização202.  

Isto porque desde os grandes impérios da antiguidade os homens se 

deslocavam e estabeleciam várias relações pela superfície do planeta. Com a 

descoberta da rota marítima para as Índias e das terras do Novo Mundo a 

navegação propiciou o estabelecimento de uma das primeiras formas de 

interligação entre locais distantes do globo. 

A partir disso os contatos antes realizados em locais geograficamente 

limitados atingiram novas proporções. Relações iniciadas com a necessidade de 

dominação por meio das conquistas das novas terras se firmaram com o 

                                            
200 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 61. 
201 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 61. 
202 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. p. 60. 



79 
 

estabelecimento de interesses comerciais e se estenderam às mais variadas 

espécies de relações de cunho social, cultural, político e jurídico. 

Aceitando ser a Globalização um fenômeno antigo é possível 

convencer-se de que ela foi impulsionada por acontecimentos importantes como a 

expansão da cartografia, o crescente domínio das técnicas de navegação, a 

evolução do conhecimento científico, o estabelecimento das rotas comerciais 

globais, o processo de colonização e expansão territorial, dentre tantos outros. 

Portanto, a expansão da civilização europeia no Século XV por meio 

dos descobrimentos, precedida pelas guerras da conquista e da revolução 

comercial ocorridas na Europa nos séculos XII e XIII será utilizada neste estudo 

como marco zero da Globalização203 na acepção do início da verificação do 

fenômeno. Neste sentido, a criação do Estado Moderno e a transição para o 

capitalismo calcado nas premissas neoliberais teriam contribuído com 

características inéditas ao fenômeno diante das novas espécies de relações e 

modos de vida evidenciados. 

Para Wallerstein, o termo Globalização “è stato coniato negli anni 

Ottanta. Solitamente si ritiene che si riferisca a una riconfigurazione 

dell´economia-mondo emersa solo di recente, in cui le pressioni esercitate su tutti i 

governi per un´apertura delle loro frontiere alla libera circolazione di beni e capitali 

sono insolitamente forti”204. Segundo o autor, o verbete Globalização – nas suas 

condições atuais - não faz referência às relações comerciais entre os Estados, 

mas sim aos fatores que circundam um sistema de produção integrado que 

reconfiguraram a economia-mundo, criando uma multiplicidade de centros 

políticos e uma multiplicidade de Culturas envolvidas.  

Por consequência, novos ordenamentos sociais e novas pressões ao 

Estado são criados a cada época porque “a qualidade do novo pode passar 

                                            
203 BATISTA JUNIOR, Paulo Nogueira. Mitos da Globalização. São Paulo: IEA USP, 1997. p. 06. 
204 “O termo Globalização foi cunhado na década de oitenta. Acredita-se geralmente que se refere 

a uma reconfiguração da economia-mundo que surgiu apenas recentemente, em que a 
pressão sobre todos os governos a abrir suas fronteiras para a livre circulação de mercadorias 
e capitais são excepcionalmente forte” (tradução livre). WALLERSTEIN, Immanuel. 
Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 143. 
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despercebida. Mas a história se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de 

épocas [...] inerente à evolução da humanidade”205. Eis os novos modos de vida 

contemporâneos, tratados por Giddens como sendo as consequências da 

modernidade206, os quais “[...] ci hanno allontanato, in maniera del tutto nuova, da 

tutti i tipi tradizionali di ordinamento sociale. Tanto per estensione che per 

intensità, le trasformazioni legate alla modernità appaiono più profonde della 

maggior parte dei mutamenti avvenuti nelle epoche precedenti”207. 

Nesta ordem, atribui-se às transformações mundiais da segunda 

metade do século XX – principalmente após a Segunda Guerra Mundial e o fim da 

Guerra Fria - a origem do sistema-mundo e do consequente ápice da 

Globalização, com a reconfiguração da economia mundial. Internacionalização, 

mundialização, transnacionalização, sistemas mundiais e fábrica global são 

algumas das metáforas apresentadas por Ianni para justificar o papel 

desempenhado pela Globalização nos dias atuais, as quais justificam que “o 

globo não é mais apenas uma figura astronômica” e que houve uma “drástica 

ruptura nos modos de ser, agir, pensar em fabular” e que “o centro do mundo não 

é mais voltado só ao indivíduo”208. 

Conforme já mencionado, não existe unanimidade quanto ao 

surgimento remoto da Globalização. Sustenta Santos que a Globalização é um 

                                            
205 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

18 ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. p. 141 
206 Deve-se ressalvar que este estudo aborda a modernidade estritamente como momento 

histórico que foi palco das principais dimensões da Globalização. No entanto, para Wallerstein, 
a expressão modernidade designa: “[...] i modi di vita o di organizzazione sociale che 
affiorarono in Europa intorno al XVII secolo e che successivamente estesero la loro influenza a 
quasi tutto il mondo. Questa definizione associa la modernità a un´epoca e a una collocazione 
geografica di partenza, ma per il momento non rivela le sue principali caratteristiche”. Livre 
tradução: “[...] os modos de vida e de organização social que emergiram na Europa em torno 
do século XVII e que mais tarde estendeu sua influência para quase o mundo todo. Esta 
definição associa a modernidade a uma época e a uma colocação geográfica de partida, mas 
no momento não revela as suas principais característica”. WALLERSTEIN, Immanuel. 
Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. p. 15. 

207 “[...] nos afastaram, de uma maneira totalmente nova, de todos os tipos tradicionais de 
ordenamento social. Tanto pela extensão quanto pela intensidade, as transformações ligadas à 
modernidade aparecem mais profundas do que a maior parte das mudanças ocorridas nas 
épocas precedentes” (tradução livre). GIDDENS, Anthony. Le conseguenze della modernità. 
Fiduca e rischio, sicurezza e pericolo. Bologna: Mulino, 1994. p. 17. 

208 IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 8.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 
43. 
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fenômeno jovem pela razão desta “não ser semelhante às ondas anteriores, nem 

mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente porque as condições de 

sua realização mudaram radicalmente”209. O autor defende tal posicionamento por 

entender que a Globalização é sentida por todos como componente de um novo 

período e é promovida por um “estado das técnicas e da política”210 nunca antes 

vivenciado pela humanidade. 

O autor211 demonstra que nunca houve na história humana separação 

entre as duas coisas, pois a Globalização não é apenas a existência de um novo 

sistema de técnicas. Seria este o resultado das ações que asseguram a 

emergência de um mercado global, responsável pelos processos políticos 

eficazes. Assim, um mercado global que utilize estes sistemas de técnicas 

avançadas (que por meio da técnica da informação possibilita a percepção da 

unicidade do tempo e encurtamento dos espaços) resulta na Globalização 

perversa.  

Consequentemente, as técnicas apenas se realizam tornando-se 

história com a intermediação da política, isto é, da política das empresas e dos 

Estados, conjunta ou separadamente. A história, por sua vez, é comandada pelos 

grandes atores desse tempo real que são, ao mesmo tempo, os donos da 

velocidade e os autores dos discursos ideológicos.  

Deste modo, atribuir ao surgimento da Globalização uma data única ou 

caracterizá-la como um inédito fenômeno em nada modificará a análise das 

evidências atuais devido à complexidade e abrangência do fenômeno. O que 

resta pacífico é que há tempos vivencia-se um processo de mutação, de novos 

acontecimentos, pois faz parte do processo histórico dos Povos a superação de 

fases que conduzem a novos períodos. Quanto à complexidade facetária da 

Globalização, Giddens demonstra que: 

                                            
209 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 141. 
210 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 26-28. 
211 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 26-28. 
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La globalizzazione è dunque un complesso insieme di processi, non 
uno soltanto, un insieme che opera in maniera contradditoria e 
conflittuale. La maggior parte della gente crede che la globalizzazione 
sia semplicimente il “trasferire” il potere o l´influenza dalle comunità 
locali e dalle nazioni nell´arena globale, ma questa è una delle sue 
conseguenze: le nazioni in realtà perdono parte del potere economico 
che avevano. Ma ciò comporta anche un effetto opposto: la 
globalizzazione non spinge solo verso l´alto ma anche verso il basso 
[...]212. 

Esta complexidade e coexistência de novos processos que circulam, se 

complementam e conflitam nas mais variadas direções, juntamente com as 

alterações percebidas nas relações entre os Estados213 e indivíduos e as 

consequências do enaltecimento dos ideais Neoliberais demonstram somente 

uma análise prévia do fenômeno. Conforme expõe Giddens, “La globalizzazione 

può prospettare un modo non particolarmente attraente o raffinato, ma nessuno 

che voglia comprender in che direzione si muove il nuovo secolo può ignorarla”214. 

Na tentativa de compreender alguns acontecimentos vivenciados se mostra 

inequívoco analisá-la e compreendê-la, mas não necessariamente concordar com 

ela. 

Assim, para efeitos de delimitação espaço-temporal, tratar-se-á da 

Globalização como acontecimento coincidente com o surgimento do capitalismo, 

                                            
212 “A Globalização é, portanto, um conjunto complexo de processos, não apenas uma junção, que 

opera de maneira inconsistente e conflitante. A maioria das pessoas acredita que a 
Globalização é simplesmente a transferência do poder ou influência por parte das comunidades 
locais e nações na arena global, mas esta é uma de suas consequências: as nações realmente 
perdem parte do poder econômico que tinham. Mas isso também significa que o efeito oposto: 
a Globalização não só empurra para cima, mas também para baixo” (tradução livre). 
GIDDENS, Anthony. Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. 
Bologna: Mulino, 2000. p. 25. 

213 Beck, por utilizar-se das terminologias globalidade e globalismo, ao apresentar uma definição à 
Globalização, a analisa sob o viés do papel do Estado nacional frente a este fenômeno. Para 
ele, a Globalização significa “[...] os processos em cujo andamento os Estados nacionais vêem 
a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas 
orientações sofrerem a interferência cruzada de atores transnacionais”. Além disso, menciona 
que “A Globalização significa também: negação do Estado mundial. Mais precisamente: 
Sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo mundial”. No entanto o autor também 
apresenta uma análise pluridiminesional do fenômeno a partir dos seus aspectos sociais, 
econômicos, políticos e Culturais, mas os chama de paradoxos da Globalização BECK, Ulrich. 
O que é Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à Globalização. p. 32-33. 

214 “A globalização pode não ser a prospectiva de um mundo particularmente atraente ou refinado, 
mas ninguém que queira compreender em qual direção se move o novo século pode ignorá-la” 
(tradução livre). GIDDENS, Anthony. Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna 
la nostra vita. p. 19. 
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precedida de momentos históricos que serviram como fundamento ao fenômeno, 

comungando-se com o entendimento de Santos quanto à sua delimitação teórica 

no sentido de que “A Globalização é, de certa forma, o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista”215. Significa que a Globalização de que 

se fala em todo mundo é a Globalização do capitalismo, no qual predomina o 

Neoliberalismo, sempre combatendo duramente tudo o que é social tanto no 

socialismo como na social-democrata216. Convém mencionar também que embora 

comumentemente utilizados em conjunto, Globalização e Neoliberalismo não são 

verbetes sinônimos, pois “A Globalização é um fato histórico e o neoliberalismo 

uma teoria” 217.  

Igualmente, não pairam dúvidas de que as delimitações espaço-

temporal e teórica, comumente atribuídas à Globalização, enaltecem seu aspecto 

econômico, o que poderá induzir a conclusões errôneas de que este é o seu 

aspecto único. Neste sentido é o entendimento de Santos, pois “Nem todas as 

dimensões da Globalização estão inscritas do mesmo modo neste consenso 

econômico, mas todas são afetadas pelo seu impacto”218. 

Neste norte adota-se o posicionamento de que a Globalização, no seu 

sentido amplo, é um fenômeno multifacetado enaltecido a partir da disseminação 

dos ideais capitalistas neoliberais com sua base calcada em razões econômicas, 

a qual impacta todas as vertentes do fenômeno. Utilizando-se da teoria adotada 

por Giddens219 entende-se que a Globalização, a partir da evidência da 

                                            
215 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 23. 
216 IANNI, Octavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo.p. 332 
217 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14.ed. São Paulo: 

Malheiros. 2010, p. 45. 
218 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura de 

Sousa (Org.). Globalização: fatalidade ou utopia? p. 13. 
219 Giddens divide a Globalização em dimensões, embora não parta de um pressuposto geral, 

entendendo ser a faceta econômica também uma dimensão da Globalização juntamente com 
as demais. Para o autor, esta se apresenta em quatro dimensões: a primeira dimensão é a 
economia capitalista mundial; a segunda é composta pelo Estado-nação, os quais são vistos 
como atores protagonistas do sistema e as grandes empresas são os agentes dominantes na 
economia mundial; a terceira dimensão é o ordenamento militar mundial, que denotam as 
relações existentes entre a industrialização da guerra e os fluxos dos armamentos; como última 
dimensão, apresenta o desenvolvimento industrial, baseado na indústria moderna fundada na 
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Globalização econômica como gênero, é dividida em três dimensões:a dimensão 

política, social e cultural.  

2.2 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA 

Discorrer acerca da Globalização conduz, inevitavelmente, a um 

debate denso e complexo em que disciplinas diversas concorrem na análise do 

fenômeno com uma multiplicidade de instrumentos e prospectivas que não 

sempre se integram facilmente. Consequentemente, argumentos diversos e 

delimitações se aglomeram em uma espécie de emaranhado indescritível.  

Por este motivo parte-se da análise da Globalização como sendo um 

fenômeno por meio do qual a economia internacional e as economias nacionais 

tendem a integrar-se cada vez mais no sentido de um hostil e invasivo mercado 

global220, razão pela qual sua vertente econômica possui tanta importância, 

embora não seja seu único componente221. 

                                                                                                                                  
divisão do trabalho. GIDDENS, Anthony. Le conseguenze della modernità. Fiduca e rischio, 
sicurezza e pericolo. p. 75-80. 

220 Segundo Giddens, “Il mercato globale è molto piu sviluppato che negli anni sessanta o settanta 
ed è indifferente ai confini delle nazioni, le quali hanno perso gran parte della sovranità che 
avevano un tempo, così come i politici hanno perso la loro capacità di influire sugli eventi: non 
c´è dunque da stupirsi che ormai nessuno rispetti più i leader politici, nè cha abbia interesse a 
quanto essi dicono”. Livre tradução: “O mercado global é muito mais desenvolvido do que nos 
anos sessenta ou setenta e é indiferente às fronteiras das nações, as quais têm perdido grande 
parte da sua soberania que possuíam há tempos, assim como os políticos perderam a sua 
capacidade de influenciar os eventos: não se deve pasmar que hoje não exista algum respeito 
pelos líderes políticos, nem que exista interesse naquilo que estes digam”. GIDDENS, Anthony. 
Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. p. 21. 

221 É neste sentido que Giddens afirma que “Non avrei esitazioni, quindi, a dire che la 
globalizzazione, così come la stiamo vivendo, è sotto molti aspetti non solo nuova ma 
rivoluzionaria. Eppure, non credo che nè gli scettici nè i radicali abbiamo pienamente compreso 
che cosa essa sia o quali siano le sue implicazioni per noi. L´errore di entrambi è quello di 
vedere il fenomeno soltanto nei suoi termini economici”. Livre tradução: “Não hesitaria, deste 
modo, a dizer que a globalização, assim como a estamos vivendo, é sob muitos aspectos não 
somente nova mais revolucionária. Além disso, não acredito que nem os céticos nem os 
radicais tenham plenamente claro que coisa ela seja o quais são as suas implicações para nós. 
O erro de ambos é aquele de ver o fenômeno somente nos seus termos econômicos”. 
GIDDENS, Anthony. Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. p. 
22-23. 
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Santos também reforça o vínculo da Globalização ao estabelecimento 

de um mercado global. Para o autor, ela é composta por dois elementos – técnica 

e política - e demonstra que o mercado necessita de um sistema de técnicas para 

ser como é. Este sistema de técnicas, por sua vez, é propiciado pela evolução 

científica. Deste modo, assiste razão ao afirmar que a Globalização não é 

composta apenas por um sistema de técnicas. “Ela é também o resultado das 

ações que asseguram a emergência de um mercado dito global [...]. Um mercado 

global utilizando esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa Globalização 

perversa”222. 

Um dos motivos que justifica a condição de perversidade atribuída à 

Globalização se comprova pelo fato de que o sistema técnico – a ciência - é 

invasor, pois não se contenta em permanecer em locais pré-determinados. Isto 

pode ser claramente evidenciado por ações desenvolvidas pelas empresas 

globais, as quais funcionam a partir de uma fragmentação de funções realizadas e 

realizáveis em qualquer local do planeta. 

Assim sendo, a internacionalização do capital financeiro e o sistema 

formado pelas empresas se utilizam dos sistemas técnicos contemporâneos para 

ditar as regras de produção, comércio e circulação de valores. Utilizam-se destes 

meios para produzir a atual Globalização, conduzindo a formas de relações 

econômicas implacáveis, as quais não aceitam discussão e exigem obediência 

imediata. Os atores envolvidos, por sua vez, ou permanecem escravos da lógica 

indispensável ao funcionamento do sistema, ou são expulsos de cena223.  

Deste modo, convém mencionar novamente que as técnicas apenas se 

realizam com a intermediação da política das empresas e dos Estados. A política 

das empresas é aquela baseada na maximização dos lucros e minimização dos 

custos. Para atender a este requisito se faz necessário que esta dinâmica 

ultrapasse fronteiras geográficas, interfira nas Culturas e civilizações e questione 

as cartas políticas dos Estados, tudo em nome da dinâmica e versatilidade do 

                                            
222 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 24. 
223 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 45. 
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capital então internacionalizado. A política dos Estados é aquela questionada, 

enfraquecida em virtude da dependência estabelecida com a política das 

empresas, confirmando-se os sintomas de crise da figura estatal. 

Giddens, ao discorrer acerca da indagação se a Globalização é uma 

força que promove o bem comum expõe que a resposta não pode ser dada de 

maneira simples, dado à complexidade do fenômeno. Ressalta também que 

quando se acusa a Globalização de agravar as desigualdades sociais mundiais, 

se está pensando somente no seu viés econômico aliado ao livre mercado e 

conclui que: 

Ora, è assolutamente certo che Il libero mercato non è un puro 
beneficio: ciò è vero in particolare per quanto riguarda i paesi meno 
sviluppati. Spalancare un paese, o regioni al suo interno, al libero 
mercato può compromettere un´economia di sussistenza locale: 
un´area che diventi dipendente dalla vendita di pochi prodotti sui 
mercati mondiali è molto vulnerabile [...]224. 

Além disso, convém destacar que as técnicas hegemônicas - filhas da 

ciência e a serviço do mercado global - promoveram profundas alterações nos 

laços existentes entre território, política e economia225. Sob a vertente econômica 

o local parece global e as distâncias parecem ter sido reduzidas, dando a 

percepção de que restou facilitada sua superação: 

La trasformazione locale è una componente della globalizzazione 
perchè rappresenta l´estensione laterale delle connessioni sociali nel 
tempo e nello spazio. [...] Lo sviluppo di relazioni sociali globalizzate 
serve probabilmente a smorzare alcuni aspetti del sentimento 
nazionalistico legati agli stati-nazione (od a alcuni stati in particolare) 
ma può ricollegarsi causalmente al rafforzamento di sentimenti 
nazionalisti più localizzati226. 

                                            
224 “Agora é absolutamente certo que o livre mercado não é um benefício puro: isso é verdade em 

especial para os países menos desenvolvidos. Abrir um país, ou regiões no seu interno, ao livre 
mercado pode afetar uma área de economia de subsistência local para se tornar dependente 
da venda de alguns produtos no mercado mundial é muito vulnerável [...]” (tradução livre). 
GIDDENS Anthony. Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita. p. 
29. 

225 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 53. 

226 “As transformações locais são um componente da globalização porque representa a extensão 
lateral das conexões sociais no tempo e no espaço. [...] O desenvolvimento das relações 
sociais globalizadas provavelmente serve para amortecer alguns aspectos do sentimento 
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Esta relação entre local e global é tratada por Santos como a unicidade 

do tempo ou a convergência dos momentos. Trata-se de uma confluência de 

momentos, de uma interdependência e solidariedade do acontecer, em que todos 

se tornam capazes de adquirir conhecimento instantâneo do que demonstra ser o 

acontecer do outro. Proporciona-se ao mercado global que “funcione em diversos 

lugares durante o dia inteiro. O tempo real também autoriza usar o mesmo 

momento a partir de múltiplos lugares; e todos os lugares a partir de um só 

deles”227. 

Denota-se, portanto, a ocorrência concomitante das principais 

características inovadoras das relações modernas citadas por Giddens228: o ritmo 

da mudança, o alcance das mudanças e a natureza das instituições modernas. A 

primeira característica demonstra que as civilizações tradicionais foram, sem 

dúvida, mais dinâmicas do que outros sistemas pré-modernos e a rapidez com a 

qual se sucedem as mudanças nas condições da modernidade é extrema. A 

segunda denota que as diversas áreas do planeta mantêm vínculos constantes e 

recíprocos e que a inteira superfície da terra vem sendo constantemente 

atravessada por ondas de transformação social. A terceira e última se refere à 

natureza das instituições modernas e demonstra que muitas das atuais formas 

sociais não encontram reflexão nas épocas precedentes como, por exemplo, o 

Estado moderno, a organização do trabalho assalariado e as modernas 

movimentações e assentamentos urbanos. 

Todas estas verificações servem para dar a impressão de que as 

fronteiras estatais desapareceram, embora tal episódio nunca tenha ocorrido 

efetivamente. Isto se dá pelo fato dos eventos econômicos propiciarem uma livre 

e rápida circulação de informações, valores e bens. A compartimentação dos 

                                                                                                                                  
nacionalista ligado aos estados-nação (ou a alguns estados em particular) mas pode se religar 
casualmente ao reforço de sentimentos nacionalistas mais localizados” (tradução livre). 
GIDDENS, Anthony. Le conseguenze della modernità. Fiduca e rischio, sicurezza e pericolo. 
p. 71. 

227 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 27-28. 

228 GIDDENS, Anthony. Le conseguenze della modernità. Fiduca e rischio, sicurezza e pericolo. 
p. 19. 
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territórios não é mais aceita229. A acirrada concorrência se demonstra ausente de 

compaixão230 e contribui para que a Globalização propicie que “i confini sono 

sempre più permeabili alla circolazione di capitali, merci, prodotti mediali, mode, 

idee, ma tendono invece a chiudersi nei confronti della mobilità delle persone, 

almeno quando questa prende la direzione Sud-Nord nella geografia di un mondo 

drammaticamente sperequato”231. 

Em síntese, constata-se que as fronteiras continuam rígidas e 

inalteráveis para as pessoas e totalmente – ou virtualmente - inexistentes às 

mercadorias e capitais. Isto altera substancialmente a natureza dos Estados 

nacionais, denotando, conforme mencionado alhures, alguns sintomas do seu 

enfraquecimento. Tem-se, portanto, a evidência da dimensão política da 

Globalização. 

2.2.1 A dimensão política da Globalização  

A adoção desta dimensão da Globalização resulta da sua análise a 

partir das consequências políticas resultantes da verificação da Globalização 

                                            
229 Fazendo uma analogia com os tempos prévios às condições atuais da globalização Santos 

demonstra que “Dentro de cada país, a compartimentação e a solidariedade presumiam a 
presença de certas condições, todas praticamente relacionadas com o território; uma economia 
territorial, uma Cultura territorial, regidas por regras, igualmente territorializadas, na forma de 
leis e de tratados, mas também de costumes. [...] As atuais compartimentações dos territórios 
ganham um novo ingrediente. Criam-se, paralelamente, incompatibilidades entre velocidades 
diversas; e os portadores das velocidades extremas buscam induzir os demais atores a 
acompanhá-los [...].É dessa forma que se potencializa a vocação de rapidez e de urgência de 
algumas empresas em detrimento de outras, uma competitividade que agrava as diferenças de 
força e as disparidades, enquanto o território, pela sua organização, constitui-se num 
instrumento do exercício dessas diferenças de poder”. SANTOS, Milton. Por uma outra 
Globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 82-84. 

230 Santos é quem utiliza esta expressão, discorrendo que “Nos últimos cinco séculos de 
desenvolvimento e expansão geográfica do capitalismo, a concorrência se estabelece como 
regra. Agora, a competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é mais a 
velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando qualquer forma de compaixão. A 
competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo custo, que vencer o outro, esmagando-o 
para tomar o seu lugar”. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único 
à consciência universal. p. 46. 

231 “As fronteiras são cada vez mais permeáveis à circulação de capitais, mercadorias, produtos, 
mídia, moda, idéias, mas tendem a se fechar para a mobilidade das pessoas, pelo menos 
quando se toma a direção Sul-Norte na geografia de um mundo dramaticamente invadido” 
(tradução livre). AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni 
transnazionali. p. 07. 
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econômica e sua interferência na política dos Estados nacionais. Os discursos 

ouvidos diariamente fazem crer que deve haver menos Estado, mas sua base 

essencial é o fato de que os condutores da Globalização necessitam de um 

Estado flexível a seus interesses. Além disso, a instalação desses capitais 

globalizado supõe que o território se adapte às suas necessidades de fluidez, 

investindo pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas. Não é 

que o Estado se ausente ou se torne menor. Ele apenas se omite quanto ao 

interesse das populações e se torna mais forte, mais ágil, mais presente a serviço 

da economia dominante232. 

Neste norte, parte-se do pressuposto da existência de um território 

nacional da economia internacional, isto é, o território continua existindo e as 

normas públicas que o regem são da alçada nacional, ainda que as forças mais 

ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa. Isto significa que a 

contradição entre o interno e o externo aumentou. É por este motivo que Santos 

anuncia que “a política das empresas equivale à decretação da morte da política”, 

pois esta seria realizada a partir das condições pré-estabelecidas pelo 

mercado233. 

Por sua vez Ferrarese analisa o fenômeno não somente como um 

acontecimento interno do capitalismo que modifica a estrutura e a extensão das 

relações econômicas. A autora esclarece que este episódio produz efeitos 

significativos na política dos Estados e, consequentemente, na esfera institucional 

– seja esta estatal ou jurídica. As duas mudanças significativas apresentadas pela 

autora são: as condizentes à relação entre política e economia e aquelas 

relacionadas ao cenário institucional que se referem tanto à esfera estatal quanto 

ao sistema jurídico234. 

                                            
232 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 66. 
233 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 67. 
234 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 

transnazionale. Bologna: Mullino. 2008. p. 11. 
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Para a autora, o grande problema reside em tratar a Globalização 

como uma novidade que interessa e afeta única e exclusivamente a esfera 

econômica. Devido a isso, as interpretações realizadas acerca dos efeitos da 

Globalização na estrutura estatal se mostram como meras e breves mudanças 

que não comprometeriam de maneira decisiva o quadro estatal. Diante desta 

divergência, Ferrarese enaltece que: 

Al contrario, se si guarda alla storia del capitalismo, la globalizzazione 
economica può essere letta come un sviluppo già scrito nel suo DNA. 
Uno sviluppo annunciato da sempre, che si è affermato per gradi e che 
è oggi possibile vedere con particolare evidenza; oggi, il fenomeno se 
impone per dimensioni e quantità; viceversa, se si guarda alla storia 
istituzionale, specie a come essa è stata forgiata nell´Europa 
continentale intorno al baricentro statale e ai suoi connotati giuridici, la 
globalizzazione presenta tratti decisivamente rivoluzionari. Qui si 
vedono i tratti di una censura più che di una continuità. È come se la 
globalizzazione interrompesse quel capitolo di storia europea 
contrassegnata dalla centralità degli stati, imponendo una nuova sorta 
di imperialismo guidato dalle forze economiche235. 

Estas forças econômicas em vigor conduzem ao enfraquecimento do 

poder estatal frente ao mercado, ou da política frente à economia. Conforme já 

restou abordado, obviamente não se trata do desaparecimento dos Estados, que 

ninguém pode neste momento razoavelmente profetizar, mas sim de uma 

funcionalidade invertida entre estes e o mercado236. No entanto, o Estado vivencia 

tais mudanças por sua própria aquiescência, vez que continua a dispor forças 

normativas para impor sua vontade política ou econômica237. Então, a vontade de 

                                            
235 “Por outro lado, se você olhar para a história do capitalismo, a Globalização econômica pode 

ser vista como um desenvolvimento já escrito a parte do seu DNA. Um desenvolvimento 
anunciado e afirmado por graus, e que agora é possível ver com clareza particular, e, hoje, o 
fenômeno se impõe em termos de tamanho e quantidade; e, inversamente, se você olhar para 
a história institucional, especialmente como ela foi forjada na Europa Continental em torno ao 
baricentro estatal e as suas conotações legais, a Globalização apresenta traços decisivamente 
revolucionários. Aqui se vêem as características de uma denúncia e não uma continuidade. É 
como se a Globalização interrompesse esse capítulo da história europeia marcada pela 
centralidade dos estados, impondo um novo tipo de imperialismo motivada por forças 
econômicas” (tradição livre). FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della 
globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. p. 12. 

236 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 
transnazionale. p. 14. 

237 Sobre este assunto, Ianni menciona que “[...] no sistema mundial assim concebido, os Estados 
nacionais continuam a desempenhar os papeis de atores privilegiados, ainda que 
frequentemente desafiados pelas corporações, empresas ou conglomerados. Polarizam muitas 
das relações, reivindicações, negociações, associações, tensões e integrações que articulam o 
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propulsionar o mercado seria do próprio Estado: “É o Estado nacional que, afinal, 

regula o mundo financeiro e constrói infraestruturas, atribuindo, assim, a grandes 

empresas escolhidas a condição de sua viabilidade”238. 

Tendo em vista que a relação entre Estados e mercado não será nunca 

uma soma zero devido ao estabelecimento de uma necessidade recíproca e uma 

relação intrinsecamente concorrencial entre os mesmos, é possível afirmar que 

“La globalizzazione in atto è proprio l´esito di questa rivincita dei mercati verso gli 

stati”239, ou seja, ambos desenvolvem seus papeis em coexistência recíproca mas 

as posições se invertem: o Estado se encontra à disposição do mercado e não o 

contrário.  

Outra consequência da dimensão política da Globalização é o 

enfraquecimento da Soberania diante da dependência estatal aos critérios 

econômicos: “Insomma, via via che la politica rivela sempre più scopertamente la 

propria dipendenza dalle risorse, sembra perdere quell´autonomia che sembrava 

caractterizzarla come ‘sovranità’, ossia come istanza originaria. Così la politica 

rivela un´endemica esposizione alle ragioni dell´economia”240. 

Consequentemente, Seguindo o entendimento de Ferrarese, ragion di 

stato241 e ratio economica242 são constantemente acareadas e conduzem à 

                                                                                                                                  
sistema mundial. Daí a tese da interdependência das nações”. IANNI, Octavio. Teorias da 
Globalização. p. 79. 

238 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 77. 

239 “A Globalização atual é mesmo o êxito desta vingança dos mercados contra os estados” 
(tradução livre). FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e 
diritti nella società transnazionale. p. 25-26. 

240 “Em resumo, ao passo que a política revela mais abertamente a sua dependência dos 
recursos, parece perder aquela autonomia que parecia caracterizá-la como ‘soberania’, que a 
tem como instância originária. Assim a política revela uma endêmica exposição às razões da 
economia” (tradução livre). FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. 
Diritto e diritti nella società transnazionale. p. 56. 

241 “Ragion di stato è termine che compare nel’500, dapprima in Italia e poi in tutta Europa, 
congiuntamente a vari altri sinonimi, per indicare una forma di agire politico volto alla 
conservazione e alla esaltazione del potere statale [...]. La ragion di stato non è semplicemente 
conservazione del potere ma è necessariamente votata all´innalzamento del potere statale [...]”. 
“Razão de Estado é um termo surgido no ano 500, primeiro na Itália e depois em toda a 
Europa, juntamente com vários outros sinônimos, para indicar uma forma de agir político 
voltado à conservação e à exaltação do poder estatal [...]. A razão de estado não é 
simplesmente a conservação do poder mas é necessariamente voltada ao aumento do poder 
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construção do processo de Globalização como um todo. Embora existam razões 

de oposição entre ambas, permanecem algumas afinidades, vez que se 

identificam por princípios auto-propulsivos que as autorregulam e autodirigem. 

Todavia, ao interno desta comum dimensão totalizante que caracteriza as duas 

formas de ratio, existem duas diversidades importantes, as quais merecem 

destaque243. 

A primeira diferença se refere ao espaço no qual estas expressões que 

designam potência adaptam seu próprio cenário. Na verdade, é estabelecida uma 

relação diferente com a dimensão territorial: enquanto a ragion di stato controla o 

aparato relacionado à força, ligado ao território, a ratio economica é excluída 

deste controle, e igualmente dos limites que a dimensão territorial comporta. Isto 

porque o Estado nasce como controle de um território sobre o qual se instala o 

monopólio do uso legítimo da violência; as empresas, por sua vez, não mantêm – 

e nem possuem interesse de mantê-lo – um vínculo próximo com o território, vez 

que sua pré-disposição é globalizante. “Così, se all´inizio la dimensione territoriale 

del potere statale segnava una subalternità dell´economia alla politica, nel píù 

lungo periodo essa ha contrassegnato una deminutio del potere statale, 

disegnando destini più gloriosi ed estesi per l´economia”244.  

A segunda diferença das ratios que conduzem o processo de 

Globalização diz respeito ao cenário institucional ao qual se referem as duas 

formas de ratio. Ambas apresentam uma implícita contradição ao direito – formal -
                                                                                                                                  

estatal [...]” (tradução livre). FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. 
Diritto e diritti nella società transnazionale. p. 23-24. 

242 “La ratio economica si afferma invece in modo opposto: non come criterio di azione esoterico, 
affidato a pochi cultori specialisti, che sono in grado di elaborarlo da una sede assai speciale 
[...]; al contrario, essa si richiama a un iden sentire che appartiene a ogni soggetto in quanto 
homo oeconomicus”. “A lógica econômica é, ao invés, indicada de maneira oposta: não como 
critério de ação misteriosa, destinada a alguns especialistas devotos, que estão em grau de 
elaborá-la em um lugar muito especial [...]; ao contrário, refere-se a uma sensação idêntica que 
pertence a cada sujeito enquanto homo oeconomicus”. FERRARESE, Maria Rosaria. Le 
istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. p. 24. 

243 FERRARESE, Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 
transnazionale. p. 25-26. 

244 “Assim, se no início da dimensão territorial do poder do Estado marcou uma subordinação da 
economia à política, em longo prazo marcou uma diminuição do poder do Estado, atraindo os 
mais gloriosos destinos e estendendo-os para a economia” (tradução livre). FERRARESE, 
Maria Rosaria. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. 
p. 25. 
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, vez que este não admite exceções ou derrogações, e economia e política, 

entendidas como princípios de ação cegas e ofuscantes são relutantes em 

reconhecer-se em um papel subordinado ao direito. 

Consequentemente as oposições existentes entre as duas ratios em 

um ambiente globalizado conduzem ao enfraquecimento estatal e à subordinação 

da política à economia. É certeiro afirmar que diante do espaço concedido ao 

mercado dentro dos Estados “[...] está em curso a crescente transformação do 

Estado em aparelho administrativo das classes dominantes ou blocos de poder 

dominantes em escala mundial”245. Assim, consequências negativas são 

verificadas corriqueiramente e se dão principalmente na esfera social, pois “[...] 

desenvolve-se um intenso e generalizado processo de dissociação entre Estado e 

Sociedade Civil”246. 

Diante deste contexto surgem antagonismos da seguinte ordem: a 

Sociedade, dissociada do Estado em virtude da situação atual, é permeada pela 

intensificação das relações sociais mundiais que ligam entre si localidades 

distantes, fazendo com que os eventos locais venham modelados por eventos 

globais. Mas isso não basta. Torna-se evidente também o hodierno 

remodelamento do alcance das relações sociais em que a População mundial 

compõe a chamada aldeia global na qual as barreiras do espaço e do tempo são 

ultrapassadas em virtude do progresso tecnológico. 

Faria demonstra que resta estabelecida uma relação entre o progresso 

técnico atual e as demais condições de implantação do atual período histórico. É 

a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que 

surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal responsável pela 

imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial. Tirania do dinheiro e tirania 

da informação são os pilares da produção da história atual do capitalismo 

                                            
245 IANNI, Octavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo.p. 56. 
246 IANNI, Octavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo. p. 56. 



94 
 

globalizado, pois sem o controle dos espíritos seria impossível a regulação pelas 

finanças247.  

Visando atingir tal objetivo econômico e financeiro as técnicas da 

informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de 

seus objetivos particulares. Essas técnicas da informação (por enquanto) são 

apropriadas por alguns Estados e algumas empresas, aprofundando os processos 

de criação de desigualdades e controlando os passos da política estatal.  

Tais interferências na estrutura institucional dos Estados produzem 

efeitos diretos na vida dos Seres Humanos, influenciadas por eventos distantes, 

originados tanto no âmbito local quanto no global, como em um emaranhado de 

acontecimentos. O resultado, contudo, nem sempre é positivo. 

2.2.2 A dimensão social da Globalização 

A situação social do planeta não se demonstra tão positiva quanto 

pregam os defensores da Globalização, pois a acirrada concorrência 

experimentada pelos países é fruto da sua característica econômica da 

Globalização, a qual impõe a constante necessidade de maior produção a um 

menor custo. Consequentemente, ao lado do crescimento da economia global e 

dos mercados mundiais, os problemas sociais evidenciados aumentam 

consideravelmente a cada ano. Esta é a dimensão social da Globalização. 

Inicialmente, tal dimensão teria sido verificada principalmente nos 

países em desenvolvimento em razão do constante esvaziamento dos mais 

variados direitos. Mas os países considerados desenvolvidos, principalmente 

aqueles pertencentes ao Velho Continente, não estão fora desta perspectiva. 

Diariamente notícias varam os telejornais relatando a crise do Euro, com qual a 

União Europeia vem convivendo nos últimos tempos e engaja esforços afirmando 

que “os países da UE coordenam as respectivos políticas econômicas a fim de 

                                            
247 FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os direitos humanos à luz da 

Globalização econômica. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e Globalização econômica: 
implicações e perspectivas. 1.ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 141. 
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poderem agir em conjunto quando confrontados com desafios como a atual crise 

econômica e financeira”248. 

Conforme relata Biavaschi249, nos países periféricos, o quadro tem sido 

desolador. Desigualdades de vários níveis são aprofundadas e redefinidas à ação 

de um capitalismo sem diques. Em um cenário de extrema vulnerabilidade, em 

que a moeda está sob o controle dos “de fora”, os governos têm limitadas suas 

autonomias para a concretização de suas próprias políticas. No mundo do 

trabalho, as taxas de desemprego são elevadíssimas e a organização coletiva dos 

trabalhadores perde força, com reflexos negativos à formação da consciência que 

têm de si os trabalhadores como classe social250.  

                                            
248 De acordo com o site oficial da União Europeia, esta atua de forma incisiva a fim de “[...] 

responder à crise de forma coordenada. Desde o início da atual crise econômica e financeira, 
em outubro de 2008, os governos nacionais, o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão 
têm estado a trabalhar em conjunto para: repor a estabilidade e assegurar condições propícias 
ao crescimento e à criação de emprego, coordenando as intervenções e apoiando os bancos; 
proteger as poupanças, aumentando para 100 000 euros o valor mínimo das garantias 
nacionais para as contas bancárias por cliente e por banco; manter um fluxo de crédito 
acessível às empresas e aos particulares; instituir um sistema de governança financeira mais 
eficaz. Até agora, os governos dos países da UE afetaram mais de 16 bilhões de euros ao 
esforço de recuperação econômica. Para preservar a estabilidade financeira da UE e aliviar as 
tensões nos mercados da dívida soberana na zona euro, a UE criou uma rede de segurança 
para os países da UE em dificuldade: o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Este 
mecanismo veio substituir os anteriores instrumentos temporários e representa a maior 
instituição financeira internacional, dispondo em conjunto com as contribuições do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) de uma capacidade de estabilização financeira de 750 mil 
milhões de euros”. Fonte: União Europeia, site oficial. Disponível em: 
<http://europa.eu/pol/emu/index_pt.htm>. Acesso em: 11 jul. 2013. 

249 BIAVASCHI. Magda Barros. Fundamentos do direito do trabalho: nosso tempo? In: KREIN, 
José Dari et al. (Orgs.) As transformações no mundo do trabalho e os direitos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2006. p. 37-38. 

250 Com relação à experiência vivida pela América Latina em razão da adoção das políticas 
neoliberais e da consequente verificação da dimensão social da Globalização a realidade não 
poderia ser outra. Contando atualmente com cerca de 551 milhões de habitantes, pelo menos 
213 milhões são considerados pobres. Essa situação social reflete fielmente o que ocorre 
principalmente no mercado de trabalho, pois é dele que as famílias obtêm seus meios de vida e 
progresso. Dentre os 239 milhões de habitantes economicamente ativos que trabalham ou 
desejam trabalhar, mais de 23 milhões se encontram na condição de desemprego aberto e 
aproximadamente 103 milhões trabalham na informalidade, muitas vezes sem direitos 
trabalhistas nem proteção social. Assim, pode-se dizer que atualmente há um considerável 
déficit de emprego formal na América Latina e atinge 126 milhões de trabalhadores. Dados 
obtidos e adaptados do relatório da OIT sobre o trabalho decente nas Américas: uma agenda 
hemisférica, 2006-2015. p. 01. Disponível em: <http://www.oitamericas2006.org>. Acesso em: 
12 maio 2013. 
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Em linhas gerais os ideais neoliberais demonstraram ser opostos à 

evolução social e o viés econômico da Globalização pouco tem se importado com 

a carga humana que sustenta o sistema em funcionamento, pois 

o neoliberalismo é umbilicamente contrário ao estado de bem-estar, 
porque seus valores individualistas são incompatíveis com a própria 
noção de direitos sociais, ou seja, direitos que não são do homem 
como cidadão, mas de categorias sociais, e que se destinam a 
desfazer o veredicto dos mercados, amparando os perdedores com 
recursos públicos, captados em grande medida por impostos que 
gravam os ganhadores251.  

A verdadeira explicação para o repúdio dos neoliberais, enraizados no 

pensamento econômico atual, à efetivação dos Direitos Humanos é simples: deve 

existir um investimento em massa visando arcar com os gastos sociais 

necessários, além de um aparato público que possa regular o mercado, visando 

minimizar as desigualdades sociais, garantindo, portanto, a igualdade entre os 

cidadãos. E isso é tudo o que os neoliberais não querem. 

Ao lado do crescimento avassalador da economia global e dos 

mercados mundiais os problemas sociais atualmente evidenciados aumentam 

consideravelmente a cada ano. A consequência deste processo de transformação 

confirma-se através de resultados sociais desoladores como o aumento 

considerável da pobreza e o consequente aumento da marginalidade, da exclusão 

social252 e do alcance de níveis alarmantes de desemprego253.  

                                            
251 SINGER, Paul. A Cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) 

História da Cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 254. 
252 Simon Schwartzman ressalta que “O conceito de ‘exclusão social’, como tantos outros nas 

ciências sociais, carece de definição precisa. Também como outros, ele é originalmente 
utilizado para superar as deficiências de conceitos correntes e seu mérito maior é agrupar os 
descontentes, não apenas estabelecendo uma comunidade de interesse, mas, geralmente, 
referendando uma nova problemática de investigação”. SCHWARTZMAN, Simon. As causas 
da pobreza. Rio de Janeiro: FGV, 2004. p. 36. 

253 José Eduardo Faria demonstra que as taxas de desemprego entre a década de 1960 e 1990 
variaram muito devido às mudanças ocorridas na ordem econômica internacional. Na 
Alemanha, a taxa de desemprego na década de 1960 atingiu 0,8%, ao passo que no início da 
década de 1990 chegou a 6,8%. A Espanha, por exemplo, contava com uma taxa de 
desemprego de 2,3% na década de 1960, a qual subiu drasticamente para 19,2% na década 
de 1990. Na Itália, a taxa de desemprego evidenciada na década de 1960 era de 4,9%, 
atingindo o nível de 10,5% na década de 1990. Dados adaptados de FARIA, José Eduardo. O 
direito na economia globalizada. p. 235 (Quadro 5.4). De acordo com o site da OIT no Brasil, 
“Apenas cerca de dez por cento da população mundial tem alguma proteção social, embora as 
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Além disso, um dos mais complexos dilemas deixados pelos ideais 

neoliberais diz respeito ao desemprego derivado principalmente do avanço e da 

riqueza das empresas transnacionais. Estas corporações, motivadas pela política 

do maior lucro pelo menor custo, empregam o menor número possível de matéria-

prima e de mão de obra, muitas vezes provenientes de Imigrantes, diminuindo 

sensivelmente o número de empregos no mundo industrializado, dando causa ao 

denominado desemprego estrutural254. 

Além do desemprego estrutural o âmbito laboral enfrenta dificuldades 

cada vez mais sérias, pois o temor do desemprego se projeta como um fantasma 

que assola simultaneamente os Estados desenvolvidos e aqueles em 

desenvolvimento. A atual demanda insuficiente da força de trabalho demonstra 

que a velocidade das transformações que hoje já podem ser vistas com nitidez 

superou essa etapa, baseada na estrutura do emprego, ou seja, do trabalho 

assalariado, cedendo lugar, cada vez mais, ao modelo da informalidade255. 

Outro fator ligado ao aumento do desemprego diz respeito à má 

qualificação dos trabalhadores que perdem seus postos de trabalho por não 

satisfazerem à demanda de mão de obra exigida pelo novo paradigma 

tecnológico-industrial. Para Faria o aumento do desemprego está também ligado 

à Imigração de desempregados para os mais variados países. Trata-se de um 

círculo perverso, pois quanto mais permanecem desempregados, mais defasados 

                                                                                                                                  
necessidades de cobertura venham aumentando. Nos últimos dez anos e especialmente nos 
últimos cinco, o número de pessoas no mundo que sobrevivem com menos de um dólar por dia 
cresceu significativamente. Em diversos países, menos de 30 por cento dos trabalhadores 
ocupados no setor formal e informal têm cobertura de seguro de acidente de trabalho. No 
Brasil, em 1999, esse percentual era de 35 por cento. Esse quadro, combinado com a 
insuficiência de empregos e o crescente subemprego, é uma preocupação do Governo e da 
Sociedade”. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/prot_soc.php.> Acesso em: 02 fev. 
2012. 

254 Segundo Odete Maria de Oliveira, o “desemprego estrutural não é oriundo de crise econômica 
passageira, mas do próprio sistema capitalista globalizante, que utiliza avançadas tecnologias 
no modo de produção, com o fim de aumentar a quantidade e qualidade do produto e vencer a 
concorrência, o que elimina grande contingente de trabalho não-qualificado e menor 
quantidade de trabalho qualificado, causando a marginalização de imenso potencial de 
trabalhadores que, em consequência, perde também o poder aquisitivo e de consumo”. 
OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: fragmentações do mundo. p. 
227. 

255 NOGUEIRA, Alberto. Globalização, regionalizações e tributação: a nova matriz mundial. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000. p. 116. 
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vão ficando com relação às inovações tecnológicas; e quanto mais conscientes se 

tornam dessa defasagem, mais se sentem estimulados a imigrar para países 

industrializados na busca de uma oportunidade profissional e de uma melhoria no 

seu padrão de vida256. 

Os resultados desta sistemática são os dramáticos e inevitáveis efeitos 

sociais que ocasionam as mais profundas e lamentáveis desigualdades sociais, o 

aumento marcante da pobreza absoluta e o desemprego estrutural, 

principalmente nos países em desenvolvimento e nos Povos mais atrasados do 

planeta. Deste modo, o desemprego e a economia informal contribuem cada vez 

mais para o alargamento da pobreza e da miséria, ante a dificuldade de 

implementação da economia solidária257.  

Santos258 expõe que como nunca antes visto, a humanidade vivenciou 

em meio século três definições de pobreza que se apresentaram de maneira 

sucessiva. A primeira é aquela denominada como pobreza incluída: uma pobreza 

acidental, às vezes residual ou sazonal, produzida em certos momentos do ano e 

que não possui vasos comunicantes, com a qual a humanidade sempre conviveu. 

A segunda definição de pobreza refere-se à marginalidade: esta é considerada 

uma doença da civilização produzida pelo processo econômico da divisão – 

interna ou internacional - do trabalho. Por fim, cita-se a pobreza estrutural, que do 

ponto de vista moral e político equivale a uma dívida social: ela é estrutural e não 

                                            
256 FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os direitos humanos à luz da 

globalização econômica. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica: 
implicações e perspectivas. p. 141. 

257 “A solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada igualitariamente pelos 
que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a 
associação entre os iguais em vez do contrato entre desiguais. [...] A economia solidária é um 
modo de produção cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital 
e o direito à liberdade individual”. SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. p. 09-10. 
Segundo Pinsky, “O surto da economia solidária, que se observa nos mais diferentes países, 
por enquanto está longe de atender a todas as vítimas da crise do trabalho ou mesmo sua 
maioria, pois exige mudança de mentalidade, algo que leva tempo. Enquanto milhares são 
assim reinseridos, dezenas de milhares são expelidos da economia e outros tantos ficam à 
espera de uma oportunidade diante da demanda insuficiente por força de trabalho”. SINGER, 
Paul. A Cidadania para todos. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) História da 
Cidadania. p. 260 

258 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 69-70. 
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mais local, nem mesmo nacional; torna-se globalizada, presente em toda parte de 

um mundo globalizado responsável por uma disseminação planetária da pobreza. 

Visando conter e enfrentar diretamente tal situação Santos propõe uma 

“Globalização desde abajo” sob a denominação de “legalidade cosmopolita 

subalterna”, pois 

[...] no contexto da Globalização neoliberal, os mais desesperados e 
marginalizados, aqueles que vivem na pobreza e estão excluídos dos 
benefícios da Cidadania social por questões de classe, gênero, raça ou 
opressão étnica, representam a imensa maioria da população do 
mundo. O fato para a criatividade institucional, portanto, não pode ser 
abordado senão privilegiando àqueles que foram excluídos como 
atores e beneficiários das novas formas de legalidade e políticas 
globais259. 

No entanto, o padrão sistêmico repudia qualquer possibilidade como 

esta. Os Estados centrais passam não apenas à condição de cúmplices, mas de 

atores importantes de um processo que envolve grandes bancos, grandes 

empresas industriais, fortunas, investimentos e fundos institucionais e os próprios 

Estados nacionais por meio de seu Tesouro Nacional e dos Bancos Centrais. 

Cesnik e Beltrame260 enfatizam que estes cúmplices formam uma tríplice aliança 

que, na tentativa de manter o equilíbrio entre eles, dificulta qualquer possibilidade 

de criar um projeto sério de distribuição de rendimentos com as demais classes 

sociais. Daí as privatizações, a liberação financeira e a dos mercados, cuja tônica 

é a liberdade de circulação dos capitais. 

Ademais, conforme já mencionado, tal fenômeno está presente em 

todos os países do mundo e não mais somente nos países menos 

desenvolvidos261: esse drama do empobrecimento dos Povos da terra e da 

                                            
259 SANTOS, Boaventura de Sousa; GARAVITO, César A. Rodriguez (Orgs). El derecho y la 

globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita. Barcelona: Anthropos Editorial, 
2007. p. 87. 

260 CESNIIK, Fábio de Sá; BELTRAME, Priscila Akemi. Globalização da Cultura. Barueri: Manole, 
2005. p. XX. 

261 Se faz necessário frisar novamente que o caos social evidenciado atualmente tem afetado 
também os países mais desenvolvidos da União Europeia, os quais vêm demonstrando 
considerável preocupação com a pobreza e o desemprego que passou a fazer parte da sua 
realidade social e vem apresentando alguns índices consideráveis. Segundo os dados da Rede 
Europeia Anti Pobreza, com dados publicados em maio de 2013 a pobreza média relativa é 
mais significativa nas faixas etárias compreendidas entre os 0-17 anos, voltando a atingir um 
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concentração da renda, presente hoje em todos os países do mundo, superou a 

velha divisão entre o primeiro e o terceiro mundo, pois eram conceitos que 

localizavam geograficamente a riqueza do norte do mundo e a pobreza do sul do 

planeta. Há hoje níveis de riqueza do primeiro mundo também em países do 

terceiro mundo, e existem níveis de pobreza do terceiro mundo também nos 

países declarados desenvolvidos262. 

Na verdade, percebe-se que o mundo foi colocado diante de um 

processo social degradante que transcende todos os limites, fragilizando o Estado 

e suas instituições, reduzindo atividades, eliminando empregos, desestabilizando 

moedas nacionais e fortalecendo conflitos étnicos. Isso sinaliza que não existem 

focos de pobreza ou determinados grupos de excluídos a proteger, mas que a 

Sociedade mundial está diante de um problema muito amplo e generalizado que 

requer estratégias globais. 

Qualquer análise que se realize acerca da Sociedade atual demonstra 

que ao lado dos ideais neoliberais solidificados pela Globalização econômica 

existem milhões de pessoas inseridas nos processos de exclusão, pelos quais 

várias camadas sociais, antes incluídas, foram expulsas e marginalizadas por 

processos de mudança econômica, social ou política. Esta é a face da 

“Globalização perversa”263 apresentada por Santos, a qual se exterioriza como 

                                                                                                                                  
pico a partir dos 76 anos, de acordo com as conclusões do estudo da OCDE sobre distribuição 
de rendimentos e pobreza em Portugal. Dados referem-se a 2009. Em Portugal, a pobreza 
relativa é de 16,2% no segmento dos 0 aos 17 anos, quando a média nos 34 países da OCDE 
para os quais existem dados é de 13,3%. Dos 18 aos 25 anos, a situação inverte-se, com a 
pobreza relativa a marcar 11,7% em Portugal, contra 13,6% no conjunto da OCDE. Dos 26 aos 
40, é quase equiparável no país e no total dos países da organização, ligeiramente acima dos 
9%. Nos segmentos dos 41-50 e dos 51-65 anos, Portugal revela uma percentagem média de 
pobreza relativa superior à da OCDE, para depois inverter a tendência entre os 66 e os 75 
anos (7,6% contra 11,3%). A partir dos 76 anos, a taxa relativa de pobreza em Portugal é de 
12,6%, quando na média da organização ascende a 14,8%. Ou seja, apesar de ser inferior à 
média dos restantes países, volta a subir para percentagens só vistas abaixo dos 18 anos. Já 
no que diz respeito ao rendimento disponível, em Portugal este marca uma linha ascendente 
até aos 65 anos, começando a cair a partir dessa idade. Em média, só supera a OCDE (se 
bem que muito ligeiramente) nas faixas dos 18-25 e dos 51-65 anos. Fonte: EAPN – Rede 
Europeia Anti Pobreza. Disponível em: 
<http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=373#sthash.hsij2mhV.dpuf>. Acesso em: 
11 maio 2013. 

262 SELLA, Adriano. Globalização neoliberal e exclusão social: alternativas ...? são possíveis! p. 
18. 

263 De acordo com Santos, a Globalização como perversidade se confirma mediante os problemas 
que são evidenciados no mundo como ele é: pobreza, desemprego, classes médias perdendo 
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sendo “a Globalização como fábula”264, composta por um sistema fictício e com 

promessas de eficiência e ordem social.  

Segundo o autor, para que seja possível acreditar que o mundo é 

verdadeiro, deve-se considerar a existência de três mundos em um só: o mundo 

como nos fazem vê-lo (Globalização como fábula), o mundo tal como ele é 

(Globalização como perversidade) e o mundo como ele poder ser (outra 

Globalização).  

A saída urgente para os dilemas sociais oriundos das teorias 

neoliberais e da Globalização perversa se concentra na necessidade de analisar o 

mercado, a economia e a política sob uma perspectiva humanística, afastando-se 

as “fórmulas milagrosas” difundidas pelos mercados que, conforme visto, não 

trazem benefício social algum: seria possível perseguir “outra Globalização”: 

aquela pertencente ao mundo como deve ser265.  

Esta perspectiva lançada por Santos propõe a existência de uma 

Globalização mais humana ou mais justa266. Para o autor as bases materiais do 

                                                                                                                                  
qualidade de vida, doenças, fome, falta de lar, mortalidade infantil, educação de baixa 
qualidade, corrupção etc. “A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa 
da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que 
atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas estas mazelas são direta ou 
indiretamente imputáveis ao presente processo de Globalização”. SANTOS, Milton. Por uma 
outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 21. 

264 A fim de confirmar sua ideia da apresentação da Globalização como fábula, o autor demonstra 
que “as ações da atualidade são compostas por peças que se sustentam mutuamente, 
colocando em movimento e garantindo a continuidade do sistema. [...] Um mercado 
avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na 
verdade, as diferenças locais são profundas. Há uma busca de uniformidade  [...] mas o mundo 
se torna menos unido”. O autor cita alguns exemplos destas fábulas: a aldeia global que se 
beneficia com a difusão das informações e o encurtamento das distâncias (para quem pode 
viajar) difundem a noção de tempo e espaço contraídos. Esta seria a maior fábula incutida: 
estaria o mundo ao alcance das mãos. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do 
pensamento único à consciência universal. p. 18-19. 

265 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 20. 

266 Sob a denominação de busca por uma Globalização mais justa, a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT aprovou a Declaração sobre a justiça social por uma globalização mais justa, 
adotada na 97º sessão da Conferência Internacional de Trabalho, ocorrida em Genebra e 
datada de 10 de junho de 2008. Esta Declaração, de alcance histórico, reafirma os valores da 
OIT. O texto é resultado de uma consulta tripartite iniciada após a publicação da Relação da 
Comissão Mundial sobre a dimensão social da globalização. Com a sua adoção, os 
representantes dos governos, de empreendedores patronais dos 182 Estados-membros 
entenderam sublinhar a contribuição chave da organização, bem como o alcance e 
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período atual (unicidade técnica, convergência dos momentos e conhecimento do 

planeta) poderiam servir a outros objetivos, se forem postas ao serviço de outros 

fundamentos sociais e políticos. Inúmeros fatos novos, nunca antes verificados, 

indicariam a existência de uma nova história267.  

Graças ao processo de informação, esta combinação denota uma 

mistura de filosofias de todas as partes do mundo e “pode-se pensar na produção 

local de um entendimento progressivo do mundo e do lugar. [...] A descoberta da 

individualidade é, já, um considerável passo a frente, ainda que possa parecer ao 

seu portador um caminho penoso”268.  

O passo seguinte seria a obtenção de uma visão ampla e alargada das 

noções de mundo e de lugar, permitindo a compreensão do papel de cada um no 

planeta. Essa revalorização radical do indivíduo contribuiria para a renovação 

qualitativa da espécie humana, servindo de alicerce a uma nova civilização269. 

Desta maneira, quiçá a dimensão social da Globalização poderá representar, a 

partir de novos ideais políticos e econômicos, fatores e indicadores positivos de 

valorização e reconhecimento do Ser Humano como fator preponderante deste 

processo. 

2.2.3 A dimensão cultural da Globalização 

Além das dimensões política e social, a dimensão cultural da 

Globalização também é verificada como uma forma de interferir diretamente nas 

mais variadas manifestações culturais dos Seres Humanos envolvidos. No 

entanto, entende-se ser possível, a partir da sua dimensão cultural, promover a 
                                                                                                                                  

possibilidade de realização do progresso e da justiça social no contexto da globalização. 
Entenderam que juntos se empenharão a reforçar a capacidade da OIT para alcançar estes 
objetivos através a Agenda do trabalho digno. Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
site oficial. Disponível em:<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/publication/wcms_105155.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2013. 

267 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 20-21. 

268 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 169. 

269 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
p. 169. 
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reivindicação do reconhecimento das diferenças ou variedades culturais que só se 

faz possível em um contexto globalizante. 

Mas para isso se faz necessário, inicialmente, verificar quais as 

principais características da dimensão cultural da Globalização para, a partir 

desta, promover uma proposta de mudança de paradigmas que afronte sua ideia 

de homogeneidade cultural. 

2.2.3.1 Considerações gerais da dimensão cultural da Globalização 

Além dos inúmeros problemas de ordem social que afetam a 

Sociedade moderna, esta tem confundido inadvertidamente o processo de 

Globalização com um concomitante processo de homogeneização270. Muito 

provavelmente esta visão é produzida pela difusão de modelos semelhantes de 

vida, de consumo, de informação, dentre tantos outros efeitos produzidos pela 

Globalização. Porém, a sua dimensão cultural se apresenta como um processo 

muito mais complexo e multifacetado. 

Inicialmente cabe mencionar que a homogeneização, além de ser 

tratada como o vilão da Globalização da Cultura é diametralmente oposta à 

Globalização271. Esta está inserida e produz, por si só, um universo de 

diversidades, desigualdades, tensões e antagonismos que são simultâneos às 

associações, integrações e articulações vivenciadas na atualidade.  

                                            
270 A respeito da homogeneização Otavio Ianni expressa que “Frequentemente a homogeneização 

desdobra-se no argumento da americanização ou mercantilização, e muitas vezes os dois 
argumentos estão intimamente relacionados. Mas o que estes argumentos deixam de 
considerar é que tão logo as forças das várias metrópoles são levadas às novas Sociedades, 
elas tendem a indigenizar-se de uma outra forma. Isto é verdade para os estilos de música e 
habitação, tanto quanto é verdade para a ciência do terrorismo, espetáculos e constituições”. 
IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 76. 

271 Vale ressaltar que Cesnik e Beltrame não tratam das posições antagônicas ocupadas pela 
Globalização e homogeneização (ou homogeneidade, como citam os autores). Para eles, “O 
grande vilão do processo de globalização da Cultura é o risco de homogeneidade, da perda do 
referencial local nas respostas aos problemas de cada Sociedade, que se reflete nas 
manifestações Culturais. A homogeneidade situa-se na esfera da racionalidade hegemônica em 
que pouca saída existe para a variedade, criatividade e espontaneidade”. CESNIIK, Fábio de 
Sá; BELTRAME, Priscila Akemi. Globalização da Cultura. p. 41. 
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Ianni afirma que esta é uma realidade que integra, subsume, recria 

singularidades e particularidades, idiossincrasias, nacionalismos, provincianismos, 

etnicismos, identidades ou fundamentalismos. As identidades reais e ilusórias 

baralham-se, afirmam-se ou recriam-se. No âmbito da Globalização, abrem-se 

outras condições de produção e reprodução material e espiritual. É como se a 

história vista agora em suas dimensões propriamente universais, encontrasse 

possibilidades desconhecidas; assim como a geografia parece redescobrir-se272. 

A homogeneização ou uniformização cultural promovida pela 

Globalização se faz sentir cada vez mais nos modos de vida, nas línguas, nos 

hábitos de consumo, no modo de pensar e agir de uma Sociedade com 

abrangência global. A rapidez das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas 

constitui um desafio e uma oportunidade excepcional para as instituições do 

âmbito cultural, pois se trata de decantar, num marco de políticas culturais, o 

tratamento dos efeitos benéficos ou não que produzem as novas tecnologias. 

Desde o século XVIII, com os grandes movimentos de conformação do 

Estado-Nação que se expandiram pelo mundo, a Cultura273 adquiriu um papel de 

cimento constitutivo274 tendente a homogeneizar os traços de cada Povo, 

constituindo um recurso fundamental do Estado para lograr a coesão da Nação. 

Eis o por quê da expressão “padrão cultural de um Povo”. 

Nas últimas décadas do século XX esta forma já secular de produção 

da Cultura foi perdendo suas forças, gerando a necessidade de encontrar novas 

                                            
272 IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. p. 82. 
273 Para este estudo adota-se a definição de Cultura formulada nas conclusões da Conferência 

Mundial sobre as Políticas Culturais (MONDIACULT, México, 1982), da Comissão Mundial de 
Cultura e Desenvolvimento (Nossa Diversidade Criadora, 1995) e da Conferência 
Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 1998), as 
quais dispõem que: “a Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos 
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma Sociedade ou um grupo 
social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver 
juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”. UNESCO - Organização das 
Nações Unidas para a educação, ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Diversidade 
Cultural. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_univ_diversidade_Cultural.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2013. 

274 Tal expressão é utilizada por MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural 
na era da globalização. In: SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. Ijuí: 
Unijuí, 2003. p. 18. 
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categorias de análise e interpretação dos fenômenos ora emergentes. Isto 

porque, conforme já exposto, as novas tecnologias conectaram, como nunca 

antes visto, pessoas, comunidades e organizações além das fronteiras nacionais, 

possibilitando um interagir global. Isto contradiz de algum modo com o sentimento 

de pertencimento a uma única ou a uma determinada Sociedade, vinculada por 

uma história e idioma comum. 

Principalmente após os lamentáveis acontecimentos de setembro de 

2001 novos estudos acerca da Cultura como um acervo de saber275 mostrou 

pertinência e justifica o empenho da UNESCO em promover o diálogo 

intercultural, o fomento do pluralismo e da tolerância276. Quem sabe não se 

estaria diante de um conflito de indiferenças, de Culturas que jamais dialogaram e 

que agora, diante das evoluções tecnológicas e informacionais, passam a coabitar 

o mesmo espaço277. 

O que se verifica é que diante do fenômeno de desterritorialização 

abriu-se um complexo processo de reconfiguração das identidades culturais278, 

                                            
275 Tal perspectiva é adotada por Habermas, afirmando ser a Cultura um “acervo de saber, en el 

que los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse 
sobre algo en el mundo”. Livre tradução: “um acervo de saber, no qual os participantes da 
comunicação se abastecem de interpretações para compreender algo que existe no mundo”. 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 619. 

276 Atentos a estas mudanças e com o objetivo de humanizar o sistema-mundo, os 181 Estados-
membros da Unesco adotaram por unanimidade em sua Conferência Geral de Paris de 2001, a 
Declaração sobre a diversidade Cultural, declarando em seu artigo primeiro a diversidade 
Cultural como patrimônio comum da humanidade. Trata-se do primeiro acordo político de 
envergadura universal que busca enquadrar os efeitos da Globalização no âmbito da Cultura. 

277 Segundo Montiel, a Conferência Mundial de Políticas Culturais (México, 1982) considerava a 
Cultura como o conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que 
caracterizam uma Sociedade ou um grupo social. Esta definição incluía os modos de vida e os 
sistemas de valores, as tradições e as crenças. Nos tempos atuais o imaginário e a Cultura 
coletiva são altamente tributários de um novo universalismo simbólico que emana de forma 
massiva das novas tecnologias da informação. O mundo do ciberespaço constituiu-se em fonte 
de boa parte das novas manifestações Culturais. MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a 
diversidade Cultural na era da globalização. In: SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e 
Multiculturalismo. p. 16. 

278 Taylor e Habermas entendem que a identidade é “[...] la visione che una persona ha di quello 
che è, delle proprie caratteristiche fondamentali, che la difiniscono come essere umano. La tesi 
è che la nostra identità sia plasmata, in parte, dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento 
o, spesso, da un misconoscimento da parte di altre persone, per cui un individuo o un gruppo 
può subire un danno reale, una reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano 
gli rimandano, come uno specchio, un´immagine di sè che lo limita o sminuisce o umilia”. 
HABERMAS, Jürgen; TAYLOR, Charles. Multiculturalismo: lottte per il riconoscimento. Milano: 
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que por ora se manifestam como identidades híbridas, fragmentadas e transitórias 

que favorecem o encontro e a fusão das identidades culturais tradicionais com 

manifestações emanadas do processo de Globalização279. Em virtude dessa 

exposição constante a novos símbolos, perfis culturais até então solidificados se 

modificam, alterando seus referentes tradicionais como os costumes e visões 

originárias para ir se organizando em razão de imagens ou informações que 

provêm de repertórios culturais muitos diversos.  

Tal ocorrência é chamada por Montiel280 de desterritorialização da 

Cultura, propiciada pela fragmentação da cidade e pela virtualização crescente da 

Cultura. Neste contexto as grandes Migrações para os centros urbanos, 

genuinamente impulsionados pelas necessidades econômicas incutidas nas 

mentes como condição sine qua non para a existência humana geraram a 

confluência de uma diversidade de Culturas em espaços físicos reduzidos.  

A desterritorialização da Cultura reforça o processo de virtualização 

fomentado pela Globalização fazendo com que grande parte do que é chamado 

de Cultura nos dias de hoje seja aquilo que é difundido pelos meios de 

comunicação de massa, não mais relacionados às práticas fundadas em fatos 

concretos. O autor adverte que “é claro que se pode optar por um contato físico 

com a Cultura, mas esta tende cada vez mais a ser substituída por um conjunto 

de imagens virtuais que se instalam no imaginário coletivo, fazendo com que 

tenhamos mediatizada nossa relação com o mundo”281. 

Consequentemente as cidades também são fragmentadas e vão 

perdendo seus espaços que antes eram verdadeiramente comunitários como 

praças, jardins e mercados tradicionais. Tais locais são substituídos por centros 

“comuns” de consumo e entretenimento nos quais os envolvidos se reúnem, nem 

                                                                                                                                  
Feltrinelli, 2010. Tradução de Leonardo Ceppa. Título original: Kampf um anerkennung im 
kratischen rechtsstaat. p. 09. 

279 MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural na era da globalização. In: 
SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. p. 19. 

280 MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural na era da globalização. In: 
SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. p. 20-21. 

281 MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural na era da globalização. In: 
SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. p. 22. 
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sempre para se comunicarem, ou cedem cada vez mais às mediações 

propiciadas pela presença das novas tecnologias nos próprios lares. Aliado a isto, 

os novos  meios de comunicação de massa modificam a relação dos Seres 

Humanos com o seu entorno, substituindo as relações pessoais por relações 

virtuais, dificultando consideravelmente a compreensão do papel da Cultura em 

um mundo globalizado282. 

É fato que a Globalização da Cultura possui um forte viés econômico 

que se descortina segundo práticas cada vez mais mercantilistas e, 

consequentemente, não possui o mínimo interesse no mantenimento de traços ou 

vínculos culturais. No entanto, entende-se que ao desaparecerem os referentes 

que criam os vínculos culturais entre os indivíduos, estes perdem a conexão 

social com sua memória, com o seu lugar, com o seu eu, pois “Já não são os 

espaços comunitários ou a história compartida que conformam a sua identidade, 

mas uma pluralidade de símbolos desarraigados que se incorporam e circulam no 

ciberespaço, sem uma ordem de continuidade”283.  

Os efeitos danosos da Globalização na esfera da Cultura fazem com 

que o Ser Humano sinta-se como um ser do mundo, mas sem saber de onde é, 

de onde veio e do que sua bagagem cultural é composta. E quando o sabe, não 

pode manifestar-se, pois está inserido em um contexto homogeneizante. Todo 

este processo é facilitado devido ao fato de que o complexo de conhecimentos, 

crenças, arte, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido 

pelo homem como membro de uma determinada Sociedade, caracterizado como 

sua Cultura, é dinâmico e sujeito a adaptações relativizadas284.  

                                            
282 Conforme denotam Cesnik e Beltrame, “A dificuldade de compreender o papel da Cultura num 

mundo globalizado parte do conhecimento de que ela atua em limites imprecisos, em que a fita 
métrica não alcança e também não está no saldo da balança comercial ou nas avaliações do 
PIB de forma integralmente perceptível. Ela é uma variável sociológica, que integra um 
patrimônio imaterial, portanto intangível”. CESNIK, Fábio de Sá; BELTRAME, Priscila Akemi. 
Globalização da Cultura. p. XVIII. 

283 MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural na era da globalização. In: 
SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. p. 20. 

284 Esta definição é apresentada por: LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito 
antropológico. 19. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 18 
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Mas esta dinamicidade da Cultura não significa sua extinção devido à 

perda da sua função básica que é a de manter a coesão do grupo – mesmo que 

fisicamente distante -, resistindo às mudanças trazidas pelos processos 

econômicos e políticos, internos e externos. A Cultura, por ser dinâmica, possui o 

cargo primordial de se transformar quando em contato com outras Culturas, 

sendo considerada pela Declaração Universal sobre a Diversidade cultural fonte 

de intercâmbio e de inovações:  

A Cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 
diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 
identidades que caracterizam os grupos e as Sociedades que 
compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de 
criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse 
sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser 
reconhecida e consolidada em beneficio das gerações presentes e 
futuras285. 

Também a linguagem286 por fazer parte do sistema social que produz 

os significados da Cultura é alterada pela Globalização. Partindo-se do 

pressuposto de que “A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem 

modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua 

vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado 

[...]”287, é possível afirmar que o desenvolvimento da linguagem possui estreita 

ligação com a personalidade de cada indivíduo, sua terra de origem e sua própria 

vida.  

                                            
285 Artigo 1 da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. UNESCO - Organização das 

Nações Unidas para a educação, ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Diversidade 
Cultural. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_univ_diversidade_Cultural.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2013. 

286 Convém mencionar que a linguagem não se refere apenas à descrição dos fatos linguísticos. É 
imprescindível sempre estabelecer uma abordagem de natureza sócio-histórica de análise, vez 
que aquela se liga estreitamente com as necessidades de uma determinada Sociedade num 
determinado momento. Desvelam-se, então, “as motivações, os interesses, as necessidades e, 
sobretudo, os condicionantes sociais presentes em um determinado segmento econômico, do 
qual fazem parte os interlocutores”. BACCEGA, M. A. Comunicação e Linguagem: discursos 
e ciência. São Paulo: Moderna, 1998. p. 17. 

287 HJELMSLEV, Louis. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Tradução de J. Teixeira 
Coelho Netto. São Paulo: Perspectiva, 1975. p. 01. 
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A linguagem sofrerá alterações e adaptações variáveis de acordo com 

o momento e local que é verificada dando origem a novas formas de expressão, 

de manifestações sociais e de cogitação acerca da eleição de uma língua 

universal – o inglês -, por exemplo. As novas formas de linguagem estabelecidas 

a partir de novos contextos sociais geram diferentes estruturas de uso e de 

significados, dando origem a novas formas de expressão e compreensão da vida 

e das experiências do mundo. 

Mas a linguagem representa apenas uma das fontes de informação 

relativas à identidade cultural. Esta, amplamente considerada como uma 

identidade coletiva - característica de grupos sociais que partilham as mesmas 

atitudes -, é um processo de construção no tempo e no espaço. Carvalho288 

aponta três acepções de identidade cultural: 

Para uns, com uma percepção objetiva, a identidade cultural de um 
indivíduo ou grupo define-se a partir de um conjunto de critérios 
determinantes: a origem comum, a língua, a Cultura, a religião, a 
psicologia coletiva, a ligação a um território, etc. e um grupo sem estes 
critérios não pode reivindicar uma identidade cultural autêntica. 
Para outros, com uma percepção subjetiva, a identidade etnocultural 
não é mais que um sentimento de pertença ou uma identificação com 
uma coletividade mais ou menos imaginária. 
Para outros ainda, com uma percepção mais lata, a identidade de cada 
indivíduo não se restringe ou circunscreve à identificação com um 
grupo determinado mas é sim o somatório de todos os valores 
adquiridos ao longo da existência e está em constante construção e 
transformação. 

Ora, atribuir à identidade cultural apenas uma das acepções acima 

seria negar a possibilidade de mantenimento das diversas identidades no mundo 

atual. Se estas são forjadas nas interações entre os indivíduos nas mais variadas 

formas de contato, torna-se evidente que a partir das novas relações 

estabelecidas pela Globalização as identidades culturais também foram afetadas.  

Hall289 indica que o Ser Humano contemporâneo não possui uma 

identidade fixa ou permanente, assumindo distintas identidades em momentos 

                                            
288 CARVALHO, Manuel. A Identidade Luso-Canadiana. Disponível em: 

<www.manuelcarvalho.8m.com/identidade.html>. Acesso em: 02 jul. 2013. 
289 HALL, Stuart. A identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 
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diferentes. Segundo o autor isto ocorre devido a uma mudança estrutural que 

afeta as Sociedades modernas – neste estudo identificada como a Globalização -, 

fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que antes propiciavam sólidas localizações aos indivíduos. 

Denominando tal ocorrência como crise de identidade o autor entende que esta é 

vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando 

as estruturas e processos centrais das Sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social290.  

Não pairam dúvidas de que na medida em que intensificam seu 

relacionamento com o sistema-mundo, os diversos segmentos sociais interferem 

nos padrões culturais já escolhidos e consolidados e, devido ao processo de 

desterritorialização da Cultura, desencadeia a rápida dissolução de alguns sinais 

de identidade cultural que até tempos atrás eram mantidos intocáveis. Estes 

sinais podem negar ou agregar valores àqueles já consolidados no ambiente 

cultural específico de cada Sociedade, sugerindo a possibilidade de uma situação 

segura de sobrevivência das tradições culturais291. 

Nesta ordem assiste razão Bauman quando menciona que o 

pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos 

para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e as decisões que o 

próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age são 

fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a identidade292. Tal 

afirmativa se refere ao fato de que as identidades são sim transitórias e 

provisórias em tempos de Globalização, vez que estão em constante adaptação. 

Sugere-se, portanto, a possibilidade do mantenimento das identidades 

culturais frente à onda homogeneizadora da Globalização, pois é possível utilizar 

o seu lado bom a favor da difusão das expressões culturais locais por meio do 

                                            
290 HALL, Stuart. A identidade Cultural na pós-modernidade. p. 07. 
291CARVALHO, Manuel. A Identidade Luso-Canadiana. Disponível em: 

<www.manuelcarvalho.8m.com/identidade.html>. Acesso em: 02 jul. 2013. 
292 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. p. 26. 
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uso das novas tecnologias de comunicação, por exemplo. Tal posicionamento 

também é compactuado por Montiel ao afirmar que “Os efeitos da globalização 

geram, também, relações de afirmação de identidades culturais e desencadeiam 

processos de resistência contra os aspectos prejudiciais da globalização. Prova 

disso é o florescimento das novas Culturas locais”293. 

Apesar da identidade ser constantemente questionada neste momento 

histórico e o Ser Humano ser percebido como fragmentado e assolado por uma 

crise identitária, defende-se que movimentos inversos são faticamente possíveis. 

Culturas de regiões periféricas do planeta se introduzem nos países do hemisfério 

Norte e também possuem força para modificar seus imaginários294. Contudo, tal 

tarefa não é simples, pois é preciso aceitar e conviver com a diversidade, vez que 

identidade e diferença são intrínsecas e estão longe de serem constituídas por um 

conjunto único e homogêneo sob pena de ceder aos imperativos da Globalização. 

Simplesmente porque “La Cultura non è una specie di fotocopiatrice gigante che 

sforna cloni, ma la sensibile capacità degli esseri umani che non possono che 

produrre cambiamento anche quando intendono produrre stabilità”295. 

Neste contexto de transformações, adaptações e interações admite-se 

que a dimensão cultural da Globalização é dotada de um duplo e antagônico viés: 

de uma lado a homogeneização incutida pelos preceitos da Globalização objetiva 

a criação de uma Cultura única que esteja ao dispor das suas premissas, bem 

como a manutenção de espaços uniformes que não condizem com as identidades 

                                            
293 MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade Cultural na era da globalização. In: 

SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. p. 25. 
294 Conforme denota Montiel, “Estes movimentos Culturais surgem como reação diante do avanço 

da homogeneização, que atenta para a diversidade da demanda. As grandes massas de 
Imigrantes latino-americanos que ingressaram nos Estados Unidos têm provocado mudanças 
significativas em sua Cultura. Calcula-se em 40 milhões de dólares o movimento de consumo 
anual da ‘órbita latina’ nos Estados Unidos. São 30 milhões de habitantes, mais suas amizades 
que comem, dançam, vão ao cinema, viajam e se vestem ao estilo latino. [...] No entanto as 
erupções esporádicas das Culturas periféricas no campo das indústrias de produção simbólica 
mais fortes ainda não alcançam a significação necessária para dizer que se tratam de 
intercâmbios recíprocos equilibrados”. MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade 
Cultural na era da globalização. In: SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e Multiculturalismo. 
p. 26. 

295 “A Cultura não é uma espécie de fotocopiadora gigante que produz clones, mas a sensível 
capacidade dos Seres Humanos que produzem mudanças, mesmo quando pensam estar 
produzindo estabilidade”. (tradução livre) BAUMANN, Gerd. L´enigma multiculturale. 
Bologna: Mulino, 2003. p. 143. 
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múltiplas e não aceitam a diversidade; do outro, inobstante sua reconhecida 

dificuldade, urge o reconhecimento da utilização de algumas facilidades 

promovidas pela Globalização para disseminar e manter vivas as diversidades 

culturais296 em ambientes distintos, o que poderá ser alcançado por meio do 

Multiculturalismo. Este será o assunto tratado na sequência. 

 

2.2.3.2 O Multiculturalismo frente à Globalização: uma alternativa possível aos 

Estados 

A aceitação da diferença é uma das questões essenciais do 

Multiculturalismo, vez que este se funda na reivindicação do reconhecimento das 

diferenças ou variedades culturais297 e isso conduz à afirmação de paridade das 

singulares identidades culturais, isto é, dos idênticos valores atribuídos a cada 

Cultura existente em espaços comuns. 

Trata-se de uma mudança de paradigmas que afronta tanto o antigo 

modelo de Nação quanto a ideia de homogeneidade cultural fomentada pela 

Globalização. No entanto, deve-se ressaltar que as diferenças culturais são 

valores a preservar, e coisa bem distinta é separar as Culturas em espaços 

incomunicáveis através da defesa de um pluralismo cultural, pois este impede o 

                                            
296 É neste sentido o teor do Artigo 2 da Declaração Universal sobre a Identidade Cultural: “Em 

nossas Sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir uma 
interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades Culturais a um só tempo 
plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam 
a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da 
Sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo Cultural constitui a resposta 
política à realidade da diversidade Cultural. Inseparável de um contexto democrático, o 
pluralismo Cultural é propício aos intercâmbios Culturais e ao desenvolvimento das 
capacidades criadoras que alimentam a vida pública”. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_univ_diversidade_Cultural.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2013. 

297 Ao apresentar a política do reconhecimento e sua ligação com o Multiculturalismo, Habermas e 
Taylor defendem que a necessidade do reconhecimento é ainda mais urgente quando existe 
ligação entre este e a identidade, pois o não reconhecimento da identidade de um Ser Humano 
pode provocar danos ou ser uma forma de opressão que aprisiona uma pessoa e a faz viver de 
uma maneira falsa, não condizente com a sua própria realidade”. HABERMAS, Jürgen; 
TAYLOR, Charles. Multiculturalismo: lottte per il riconoscimento. p. 09. 
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diálogo e “induz a escolhas entre Culturas, mal disfarçando as hierarquizações 

que permitem perpetuar sistemas de dominação cultural”298. 

Sartori299 defende a criação de duas categorias ou classificações da 

Cultura, as quais identifica como estranhezas culturais: as “estranhezas 

superáveis”, que se referem à língua e aos costumes e as “estranhezas radicais” 

que seriam as religiões e os grupos étnicos. No entanto, em uma Sociedade 

multicultural não se objetiva a superação de qualquer espécie de diferença ou 

estranheza. Elas devem simplesmente coexistir em um ambiente de respeito 

mútuo. Caso contrário, estar-se-ia defendendo a existência de um pluralismo 

cultural300, o qual reconhece a existência de diversas Culturas ao interno de uma 

mesma realidade social e exige uma rígida separação entre a esfera pública e 

esfera privada301. 

No entanto, sob o pretexto da existência de uma política reconhecida 

por todos os cidadãos a partir de um pluralismo cultural, muitos Estados 

prosseguem com uma Cultura política que seria o resultado da fusão da Cultura 

da maioria em torno da Constituição em vigor. Conforme Habermas, “essa fusão 

tem de ser dissolvida, caso devam poder coexistir com os mesmos direitos, no 

interior de uma mesma coletividade, formas diversas de vida cultural, étnica e 

religiosa, e não apenas lado a lado, mas também umas com as outras”302. Trata-

se, portanto, da necessidade de coexistência pacífica entre as diversas 

manifestações culturais existentes. 

                                            
298 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 

perspectiva de Direitos Humanos. p. 69. 
299 SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, Multiculturalismo y extranjeros. 

Tradução de Miguel Ángel Ruiz de Azúa. Madrid: Taurus, 2003. p. 114. 
300 O pluralismo Cultural é apresentado por Baumann como o “lado mau do Multiculturalismo” ou 

“Multiculturalismo da diferença” e afirma que este “priva i fenomeni Culturali della loro flessibilità 
sociale, política ed econômica, li congela in tratti stabili, solitamenti etnici, feticizzando cosi tutti i 
cosidetti confini Culturali. Al di fuori di questi confini, esso assume la retorica del relativismo 
Culturale: ogni gruppo ha il proprio universo morale, e ogni persona è imprigionata nell´universo 
del suo gruppo”. Livre tradução: “priva os fenômenos Culturais de sua flexibilidade social, 
política e econômica, congela-os em traços estáveis, unicamente étnicos, fetichizando todas as 
chamadas fronteiras Culturais. Fora desses limites, ele assume a retórica do relativismo 
Cultural: cada grupo tem o seu próprio universo moral, e cada pessoa é aprisionada no 
universo do seu grupo”. BAUMANN, Gerd. L´enigma multiculturale. p. 94. 

301 CESAREO, V. Società multietniche e Multiculturalismo. Milano: Vita e Pensiero, 2000, p. 36. 
302 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. p. 141. 
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Seguindo o entendimento de que a Cultura também corresponde a uma 

Cultura política303, Habermas defende que se o processo democrático fosse 

calcado em uma Cultura política comum, estaria a serviço da inclusão304 e em 

defesa do Multiculturalismo, por meio de uma prática de autolegislação que 

engloba todos os Seres Humanos envolvidos de maneira igualitária. Para isso, o 

plano da Cultura política partilhada deveria ser desacoplado do plano das 

subculturas e daquelas identidades criadas precedentemente à política305.  

Santos alerta que nem todas as noções de Multiculturalismo conduzem 

ao seu emancipatório sentido. Para o autor, “o Multiculturalismo designa 

originariamente a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados 

por Culturas diferentes no seio das Sociedades modernas”306. Conforme relata, 

rapidamente o termo se tornou um modo de descrever as diferenças culturais em 

um contexto transnacional e global, demonstrando ser dotado de controvérsias e 

atravessado por tensões. 

Seguindo o entendimento do autor, o Multiculturalismo descreve: “1. a 

existência de uma multiplicidade de Culturas no mundo; 2. a co-existência de 

Culturas diversas no espaço de um mesmo Estado-nação; 3. a existência de 

Culturas que se interinfluenciam tanto dentro como além do Estado-nação”307. 

Trata-se, portanto, de uma descrição das diferenças culturais e dos modos da sua 

inter-relação nos mais variados pontos do planeta devido às coordenadas da 

Globalização.  

                                            
303 HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. 

São Paulo: UNESP, 2006. p.90. 
304 “Inclusão que dizer que a coletividade política permanece aberta para abarcar o cidadão de 

qualquer origem sem fechar [...] esse outro na uniformidade de uma nação [...] homogênea”. 
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. p. 94. 

305 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. p. 141. 
306 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone 

do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. p. 26. 

307 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone 
do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. p. 28. 
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Em contraposição, esta concepção descritiva do Multiculturalismo a 

partir da influência sofrida pela Globalização distingue-se do “Multiculturalismo 

como projeto político de celebração ou reconhecimento dessas diferenças [...]”308. 

Defende-se, portanto, que a descrição e verificação do Multiculturalismo é 

precedente ao seu projeto político de manutenção harmônica e um depende do 

outro, sendo o primeiro uma consequência da Globalização e o segundo uma 

alternativa plausível a ser seguida pelos Estados. 

Deste modo, a concepção multicultural pode ser associada a 

conteúdos e projetos emancipatórios e contra-hegemônicos e começa a ser 

efetivamente construída quando existir o reconhecimento das diferenças e estas 

forem protegidas em determinado espaço geográfico, coincidente ou não com as 

fronteiras estatais. A busca pelo sonho multicultural309 é projetada em Estados 

multiculturais que somente se manterão coesos por meio de uma Cultura política 

que contemple a democracia não apenas sob a forma de direitos à liberdade e 

direitos políticos à participação, mas também mediante o gozo de direitos sociais 

e culturais ao compartilhamento, respeitando as diferenças ou “estranhezas” de 

cada um. 

Este compartilhamento propiciado pelo Multiculturalismo como 

processo de integração humana e a realização das formas de conectividades que 

promovem o diálogo entre os elementos simbólicos para além das fronteiras 

nacionais contém por excelência um impulso propagador de seus atributos e 

demonstra ser um importante instrumento de reforço das identidades e 

                                            
308 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone 

do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. p. 29. 

309 O sonho multicultural é citado por Baumann e o atribui a uma persistente visão de igualdade 
que vai além de toda e qualquer diferenciação Cultural. O próprio autor admite que o problema 
cinge-se no fato de como esta igualdade - no trato e convivência das diferenças Culturais - será 
atingida, mencionando a necessidade da existência de três concepções de direitos: os direitos 
humanos, por serem mais amplos e inclusivos; os direitos civis, mas com limitações vez que 
são destinados somente aos cidadãos; e os direitos de comunidade que ainda estão em fase 
de adaptação. Porém, “tutti i tre tipi di diritti fanno promesse tutt´al più parziali di realizzare il 
sogno multiCulturale”. Livre tradução: “Todos os três tipos de direitos fazem promessas sempre 
mais parciais de realizar o sonho multicultural”. BAUMANN, Gerd. L´enigma multiculturale. p. 
141. 
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características culturais de determinados grupos sociais inseridos em contextos 

globalizatórios. 

Deste modo, o Multiculturalismo demonstra ser uma alternativa aos 

efeitos sociais, políticos e culturais da Globalização sob os ditames neoliberais. 

Diz-se isso pois a relativização do espaço e a redução do tempo, unidos às 

técnicas da Globalização e ao enfraquecimento da figura estatal e da sua 

Soberania pretendem a homogeneização da Cultura mas ocultam possibilidades 

de êxito. 

Notadamente com relação ao tema Imigração, que é objeto deste 

estudo, em que os envolvidos são diretamente afetados por todas as facetas da 

Globalização, a defesa do Multiculturalismo atingirá sua efetividade a partir da 

legitimidade em conjunturas democráticas310 com o reconhecimento das 

diferenças independentemente da figura estatal envolvida, sendo esta, conforme 

explicita Santos311, a pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente 

potenciadora entre a competência global e a legitimidade local312.  

Mas antes da análise da Imigração faz-se necessário ressaltar que esta 

constatação abre a possibilidade de uma nova situação: a ocorrência da 

Transnacionalidade, representando um novo contexto mundial verificado a partir 

da intensificação de determinadas relações ditadas pela Globalização e suas 

dimensões. Por esta razão, no próximo Capítulo trata-se do fenômeno da 

                                            
310 Afirma-se que o Multiculturalismo atingirá sua efetividade em conjunturas democráticas, pois 

“Um governo ou Sociedade democrática é aquele, então, que conta e mesmo define, a partir 
das relações de poder estendidas a todos os indivíduos, com um espaço político demarcado 
por regras e procedimentos claros, que efetivamente assegurem o atendimento às demandas 
públicas da maior parte da população, elegidas pela própria Sociedade, através de suas formas 
de participação/representação”. LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos 
Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. p.63. 

311 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. 
Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multiCultural_direitos_human
os_ContextoInternacional01.PDF>. Acesso em: 12 jul. 2013.  

312 Tais expressões são utilizadas neste contexto pois, para o autor, a primeira forma de 
globalização é o localismo globalizado e a segunda o globalismo localizado. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Para uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. 
Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multiCultural_direitos_human
os_ContextoInternacional01.PDF>. Acesso em: 12 jul. 2013. 



117 
 

Transnacionalidade com o intuito de melhor caracterizar a realidade em que se 

está estruturando a nova formatação para o Estado. 

No segundo momento analisa-se a União Europeia como local de 

importantes relações e ocorrências transnacionais com o fim de, após analisar o 

fenômeno migratório no contexto histórico mundial – notadamente com relação à 

Itália e à União Europeia - atribuir ao mesmo a característica da 

Transnacionalidade. 
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CAPÍTULO 3 

TRANSNACIONALIDADE E TRANSMIGRANTES NA UNIÃO 

EUROPEIA 

Neste terceiro Capítulo far-se-á, inicialmente, uma análise da 

superação da internacionalização frente à Transnacionalidade diante da 

promoção e liberação dos vínculos espaciais e temporais e da intensificação das 

relações entre pessoas e eventos distantes facilitados pela Globalização. 

Pretende-se demonstrar as principais características da 

Transnacionalidade, bem como que esta não é fenômeno distinto da 

Globalização, pois nasce no seu contexto e vai além da internacionalização.  

Assim, diante do fato de que estes dois fenômenos – Globalização e 

Transnacionalidade - têm sido os responsáveis pelas transformações da 

Sociedade e como consequência pela forma de se pensar e de atuar do Estado, 

apresenta-se a União Europeia como importante e particular palco dos mais 

variados acontecimentos transnacionais. 

Todos estes fatores estão intrinsecamente ligados a um dos objetos 

deste estudo que é a Imigração313, a qual é caracterizada primeiramente sob um 

viés histórico e posteriormente sob a influência da Transnacionalidade, e 

verificada na Itália e na União Europeia. 

Para efeitos de delimitação, este estudo analisa a condição dos 

Imigrantes principalmente sob dois aspectos: daqueles que adquirem tal 

qualidade em razão de condições e problemas sociais e econômicos - 

notadamente ligados aos efeitos da Globalização - e sob o aspecto dos 

                                            
313 No presente estudo adota-se o termo Imigração como sendo “[...] a ação de vir a estabelecer-

se num país estrangeiro”. O termo migração será utilizado para denotar “o movimento ou a 
circulação de pessoas, que pode ocorrer dentro do território [...] ou para fora 
dele”.CARVAZERE, Thelma Thais. Direito Internacional da Pessoa Humana: a circulação 
internacional de pessoas. p. 10. 
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Imigrantes tratados como irregulares, os quais não possuem condições de 

preencherem os requisitos para a regularização da sua situação.  

Parte-se do pressuposto de que o ato de migrar, de se movimentar 

para Estados em que o sujeito em movimento não possui a Cidadania deste, 

envolve a figura do Imigrante na sua condição de Ser Humano sujeito de direitos 

e obrigações. Estes Imigrantes, como parte do componente humano das relações 

sociais que possuem ligação com a sobrevivência e o deslocamento do Ser 

Humano no planeta a partir dos efeitos da Globalização, serão tratados como 

Transmigrantes. 

Nesta ordem, a Imigração é abordada sob a vertente da 

Transnacionalidade, pois denota a construção de elementos de ligação ou do 

estabelecimento de redes tanto com o país de origem quanto com o país de 

destino, com a característica peculiar de não haver necessariamente um único 

local de origem e um único local de destino. Denota-se que tais Redes migratórias 

são também as responsáveis pelas ligações interpessoais que conectam 

Imigrantes e não Imigrantes em locais comuns, embora ambos possuam 

características culturais únicas, as quais devem coexistir sob a bandeira do 

Multiculturalismo. 

Nesta perspectiva, sustenta-se que a compatibilização das relações 

transnacionais não possuirão resquícios de efetividade e reconhecimento se 

continuarem sendo tratadas somente no âmbito do Estado nacional, as quais 

demonstram ser um grande e premente desafio à União Europeia em épocas 

transnacionais por vários motivos: pelo caráter negativo atribuído às Migrações e 

a dicotomia existente entre a assimilação e integração dos envolvidos visando 

uma convivência multicultural. 

3.1 DA INTERNACIONALIZAÇÃO À TRANSNACIONALIDADE 

Conforme já apresentado é indiscutível que a Globalização promoveu a 

liberação de vínculos espaciais e temporais, resultando na crescente interconexão 
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entre pessoas e eventos distantes, estando por este motivo geralmente associada 

aos termos internacional ou internacionalização. 

No entanto, até então utilizado como fomentador das ligações entre os 

Estados nos séculos XIX e XX, o fenômeno internacional demonstra não ser mais 

suficiente para denominar as ocorrências da Globalização, que vão além das 

relações interestatais ou entre Estados. Neste sentido cabe mencionar que: 

A ideia de internacionalização traz em si o relacionamento 
predominante entre países, ausente percepção de alcance global. Na 
internacionalização as relações político-jurídicas desenvolvem-se de 
forma bilateral ou multilateral, mas sem que tal circunstância esteja 
envolvida com a multiplicação de enlaces decorrentes das 
transformações tecnológicas, de comunicação ou de transporte em 
escala planetária. Desse ponto de vista, o fenômeno da 
internacionalização está firmemente escorado na ideia de relações 
entre soberanias314.  

Ocorre que as relações entre entes soberanos - que identificam o 

fenômeno da internacionalização - não mais servem para designar a 

intensificação das relações de alcance global entre pessoas, coisas e valores 

verificadas na atualidade, pois os Estados soberanos não são os únicos 

praticantes de relações que vão além das suas próprias fronteiras. Muito do que 

era local passou a adquirir múltiplas dimensões para além das fronteiras, 

impulsionados pela própria Globalização.  

Diante disso, Estados envolvidos nos fenômenos de 

internacionalização e dotados de uma Soberania – enfraquecida -, com reduzida 

capacidade de regular internamente seus ordenamentos jurídicos e políticos e os 

indivíduos que a eles “pertencem”, se deparam com a ocorrência de inúmeras 

relações que transpassam a sua própria figura. O modo como tudo acontece não 

respeita mais a figura estatal nem mesmo os limites geográficos e o tempo foi 

reduzido. Pessoas das mais variadas nacionalidades e Culturas se deslocam – 

voluntária ou involuntariamente – para os quatro cantos do planeta como nunca 

antes visto.  

                                            
314 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 

Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 17. 
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Os temas e enfoques, até então tratados sob o âmbito e viés 

internacional, demonstram que assumiram dimensões e papéis que vão para 

além deste. A simples internacionalização dos Estados por meio de relações 

pontuais – com origem e destino pré-estabelecidos – demonstra ser decadente e 

carece de importância, pois outros centros de poder relacional emergiram 

cedendo espaço à Transnacionalidade.  

Superada esta fase, se mostra necessário analisar quais são as 

principais características que envolvem esta ocorrência e a diferenciam de 

qualquer outra relação já estabelecida anteriormente. 

Verifica-se que a Transnacionalidade como fenômeno representa um 

novo contexto mundial verificado a partir da intensificação de determinadas 

relações ditadas pela Globalização e suas dimensões. Consequentemente, novas 

relações de poder e de concorrência também foram constatadas e novos fatores 

de incompatibilidade entre os atores sociais e as unidades estatais passaram a 

ser colocados à prova a cada dia.  

Mas a Transnacionalidade não pode ser confundida com Globalização, 

mas também desta não pode ser dissociada. Trata-se de fenômenos interligados 

em que a primeira nasce no contexto da segunda. Acertada é a exposição de 

Baumann ao entender que “Con transnazionalismo entendiamo tutti i vincoli che 

attraversano i confini dello stato-nazione; con globalizzazione vogliamo significare 

che il mondo si è trasformato in un [...] ‘villaggio globale’ – o forse una città globale 

con quartieri molto differenti”315. Significa, portanto, que a Transnacionalidade 

emerge da limitação da internacionalização e é verificada a partir da efetivação da 

Globalização. 

Um dos primeiros pesquisadores modernos da terminologia 

“transnacional” foi Philip Jessup316, em sua obra denominada Transnational Law 

                                            
315 “Por transnacionalismo entendemos todos os vínculos que atravessam os limites do estado-

nação; por globalização queremos significar que o mundo se transformou em uma [...] ‘aldeia 
global’ - ou talvez uma cidade global com bairros muito diferentes” (tradução livre). BAUMANN, 
Gerd. L´enigma multiculturale. p. 160.  

316 Para Jessup, o Direito Transnacional inclui todo o direito que regula ações ou eventos que 
transcendem fronteiras nacionais. Tanto o Direito Internacional Público quanto o Privado estão 



122 
 

no ano de 1965. Nessa obra, Jessup tenta tratar dos problemas aplicáveis à 

comunidade mundial inter-relacionada, que principia com o indivíduo e alcança a 

Sociedade de estados, por considerar que a comunidade mundial estava criando 

laços cada vez mais complexos e que a expressão Direito Internacional estaria 

superada e já não atendia às exigências conceituais da nova época que se 

desenhava. 

Neste contexto cabe também convencionar que: 

[...] a expressão latina trans significaria algo que vai “além de” ou “para 
além de”, a fim de evidenciar a superação de um lócus determinado, 
que indicaria que são perpassadas diversas categorias unitárias, num 
constante fenômeno de desconstrução e construção de significados. 
Diversamente da expressão inter, a qual sugere a ideia de uma relação 
de diferença ou apropriação de significados relacionados, o prefixo 
trans denota a emergência de um novo significado construído 
reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços 
nacionais, inclusive de modo que não seja pensado 
internacionalmente, e sim no surgimento de algo novo, de um espaço 
transpassante, que já não se encaixa nas velhas categorias 
modernas317.  

Deste modo, para o deslinde deste estudo utiliza-se o ensinamento de 

Stelzer no sentido de que a Transnacionalidade é concebida como “aquilo que 

atravessa o nacional, que perpassa o Estado, que está além da concepção 

soberana do Estado e, por consequência, traz consigo, inclusive, a ausência da 

dicotomia público e privado”318. 

Além disso, outras características são evidenciadas ao analisar tal 

fenômeno. A primeira delas seria o conjunto de transformações relativas aos 

espaços territoriais nacionais que antes eram pensados isoladamente, ou em 

                                                                                                                                  
incluídos, assim como estão outras regras, que não se encaixam perfeitamente nessas 
categorias usuais. A citação de Jessup serve mais como ponto de reflexão, pois o que ele 
verificando era o início da Globalização e consentindo sobre o surgimento de um complexo 
emaranhado de relações à margem da capacidade regulatória e de intervenção do Estado 
Moderno. JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Tradução de Carlos Ramires Pinheiro da 
Silva. São Paulo: Fundo de Cultura, 1965. 

317 CRUZ, P.; BODNAR, Z. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito 
transnacionais. In: CRUZ, P.M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 58. 

318 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 24-25. 
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conjunto com outros somente internacionalmente319. As alterações propiciadas 

pela Globalização deram origem a novas situações, antes não vivenciadas nem 

pensadas devido à sua abrangência e característica de novo, atualmente 

circundadas por articulações que diferem do espaço real e não mais atendem a 

espaços territoriais pré-definidos.  

Eis a razão pela qual a Transnacionalidade atravessa diferentes níveis 

de integração tornando difícil relacioná-la a algum território circunscrito. Esta é a 

característica da desterritorialização atribuída à Transnacionalidade por Stelzer320 

sob o argumento de que “O território transnacional não é nem um nem outro e é 

um e outro, posto que se situada na fronteira transpassada, na borda permeável 

do Estado”321, flutuando sobre os Estados e fronteiras.  

Ambrosini322 menciona que a Transnacionalidade pode ser verificada a 

partir da implementação das premissas de facilitação dos transportes e da 

comunicação, da alteração do pertencimento a determinado grupo social ou 

político – ou seja, a partir dos eventos produzidos pela Globalização – em que se 

tornou possível a vivência de uma vida dupla para muitas pessoas: por meio de 

contatos que atravessam e permeiam as fronteiras nacionais, que desconhecem 

nacionalidades ou normas pré-definidas e pugnam por um reconhecimento até 

então não pensado.  

Por esta razão, os acontecimentos de hoje são transnacionais porque 

ocorrem de forma recorrente para além das fronteiras nacionais e requerem um 

                                            
319 “Tradicionalmente o direito internacional fundava-se no princípio da territorialidade – pelo qual 

cada Estado tem competência exclusiva pelos acontecimentos ocorridos em seu território – e o 
respeito a esse princípio era em regra suficiente para assegurar um funcionamento satisfatório 
das relações internacionais. Hoje as atividades transfronteiras exigem grau maior de 
sofisticação do direito internacional”. MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A humanidade e suas 
fronteiras: do Estado soberano à Sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005. p. 345. 

320 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 25. 

321 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 25. 

322 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 11-
38. 
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compromisso regular e significativo de todos os participantes. Ferrajoli323 entende 

que a Globalização é responsável pela crise do direito em um duplo sentido e a 

Transnacionalidade apresenta-se como o sentido objetivo desta crise, por afetar o 

Estado na sua esfera institucional e atribuir-lhe uma considerável falta de 

importância.  

Assim, à medida que a Globalização desenvolve sua dinâmica por 

meio das dimensões por ela criadas, cresce a necessidade dos envolvidos de se 

localizarem em novos cenários e de encontrarem maneiras de contrabalançar as 

novas tendências. Isto demonstra que a Transnacionalidade possui ligação com a 

Globalização e o sistema-mundo, mas a sua própria particularidade reside no fato 

de apontar para uma questão central: a relação entre territórios e os diferentes 

arranjos sócio-culturais e políticos que orientam as maneiras como as pessoas 

representam pertencimento a unidades sócio-culturais, políticas e econômicas. 

Isto é o que Ribeiro324 denomina como modos de representar pertencimento a 

unidades sócio-culturais, político-econômicas. 

Trazer à discussão a Transnacionalidade é cogitar a possibilidade de 

modificar as concepções sobre as relações transpassantes que afetam direta ou 

indiretamente a todos, a fim de ordenar um claro senso de responsabilidade com 

                                            
323 Segundo o autor, “Il tratto caratteristico di quella che chiamiamo ‘globalizzazione’ è dunque la 

crisi del diritto in duplice senso, l´uno oggettivo e istituzionale, l´altro, per così dire soggetivo e 
Culturale: a) come crescente incapacità regolativa del diritto, che si esprime nelle sue vistose e 
incontrollate violazioni da parti di tutti i poteri, pubblici e privati, nel vuoto di regole idonee a 
disciplinarne le nuove dimensioni transnazionali; b) come squalificazione, insofferenza e rifiuto 
del diritto, che si esprime nell´idea che i supremi poteri politici, magari perchè legittimati 
democraticamente, non siano sottoposti a regole, né di diritto internazionale né di diritto 
costituzionale, e che parimenti il mercato non possa, ma debba fare a meno di regole e limiti, 
considerati come inutili impacci alle sua capacità di autoregolazione e di promozione dello 
sviluppo”. Livre tradução: “O traço característico daquilo que chamamos ‘globalização’ é a crise 
do direito em um duplo sentido, um objetivo e institucional, outro, por assim dizer subjetivo e 
Cultural: a) como crescente incapacidade regulatória do direito, que se exprime nas suas 
vistosas e incontroladas violações da parte de todos os poderes, públicos e privados, no vazio 
de regras idôneas para disciplinar as novas dimensões transnacionais; b) como 
desqualificação, intolerância e negação do direito, que se exprime na ideia de que os supremos 
poderes políticos, talvez porque legitimados democraticamente, não sejam sobrepostos à 
regras, nem do direito internacional nem do direito constitucional, e que igualmente o mercado 
não possa, mas deva fazer com menos regras e limites, considerados como inúteis impasses 
da sua capacidade de auto-regulação e de promoção do desenvolvimento”. FERRAJOLI, Luigi. 
Diritti fondamentali: un dibattito teorico. p. 353. 

324 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série antropologia, 1997. 
Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/19503341/A-Transnacionalidade>. Acesso em: 02 ago. 
2013. 
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relação aos efeitos de ações políticas e econômicas em um mundo globalizado. 

Seguindo esta ordem, apresentam-se cinco pontos de convergência que 

demonstram alguns dos principais traços característicos das relações 

transnacionais que compõem a Transnacionalidade: relações horizontais, 

relações constantes e influentes, rompimento da unidade estatal, rede de 

legalidades e enfraquecimento dos sistemas de controle e proteção social. 

1) As ocorrências transnacionais tendem a se apresentar como 

relações horizontais, pois horizontal é a linha que conecta e estabelece relações 

de todos com todos, rasgando as então despercebidas fronteiras nacionais e 

estabelecendo ligações por onde passa, não possuindo um único ponto de partida 

nem mesmo um ponto de chegada; 

2) As relações hoje estabelecidas perderam o caráter de 

excepcionalidade ou ocasionalidade; o que antes não afetava o sentimento de 

pertencimento ou as coordenadas culturais e institucionais de um determinado 

grupo ou país hoje demonstra sua característica transnacional por ser uma 

necessidade de inter-relação incentivada de vários modos, que atinge os mais 

profundos vínculos dos seres envolvidos; 

3) Diante da desterritorialização houve o rompimento - de fato - da 

unidade estatal, marcado por novas relações de poder e competitividade, gerando 

conflitos e jogos de interesse sem origem definida; 

4) Estabelecem-se redes de legalidades, por volta paralelas, outras 

sobrepostas, complementares ou antagônicas que são típicas das relações 

transnacionais e dão origem a constantes mutações ou transgressões das regras 

pré-estabelecidas, em que o Estado nacional atua como mero coadjuvante por 

meio do seu aparato estatal restrito às fronteiras nacionais ou a prévios acordos 

internacionais que possuem a característica de verticalidade e não 

horizontalidade; 

5) Verifica-se o enfraquecimento dos sistemas de controle e proteção 

social diante das redes de legalidade estabelecidas, em que regras e normas 

parecem ser desafiadas por outras potenciais ou atuais, localizadas em outro 
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território e ditadas por outras corporações transnacionais sob os ditames da 

Globalização. 

Significa, portanto, que a Transnacionalidade questiona a todo o 

momento a lógica e eficácia dos modos pré-existentes de representar o 

pertencimento social, cultural, político e econômico. Diz-se isso, pois, as relações 

transnacionais não são somente aquelas ligadas diretamente às questões 

econômicas. Elas correspondem às consequências da aplicação dos ideais 

neoliberais, dos efeitos da Globalização e seus reflexos nos setores sociais, 

políticos e culturais. 

E diante desta conjuntura entende-se que a União Europeia, por 

possuir uma particular estrutura institucional, política e jurídica, é uma arena de 

importantes acontecimentos transnacionais, os quais podem ser ali mais 

facilmente verificados e individualizados. 

3.2 A UNIÃO EUROPEIA NO CONTEXTO DA TRANSNACIONALIDADE 

A União Europeia - UE, nos moldes como é apresentada atualmente, é 

originária dos três surtos de iniciativas políticas que tinham como objetivo 

primordial a proteção dos países em três importantes momentos históricos: as 

décadas de 50, 80 e 90. Em todos os casos, o objetivo era político e os meios 

para alcançar esse objetivo foram medidas econômicas.  

Como projeto de integração, a UE remonta à década de 1950 quando 

dos encontros ocorridos entre seis Estados do Velho Mundo325, cujo objetivo era 

evitar que o continente se tornasse palco de outras guerras como a recém-

vivenciada326. Instituições foram criadas e importantes Tratados restaram 

                                            
325 Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. 
326 Em 1949 restou criado pelos seis Estados o Conselho da Europa e, em 1950 o ministro francês 

Robert Schuman apresenta o seu plano para uma cooperação aprofundada. O dia 9 de Maio 
passou a ser o "Dia da Europa". 



127 
 

assinados327. Nestas décadas de evolução verificou-se um processo paulatino de 

adesões que ampliou o espaço de integração das Comunidades e passou da 

ideia de uma Europa dos seis, para uma Comunidade Europeia composta por 25 

membros no ano de 2004, e uma União de 28 em 2013, após a adesão da 

Romênia, Bulgária e Croácia.  

A natureza jurídica da UE foi por muito tempo tema de constantes 

debates, principalmente devido à dificuldade de enquadrá-la em categorias 

jurídicas como a de feração, confederação e também origanismo internacional. 

Um dos grandes avanços do Tratado de Lisboa foi a concessão de personalidade 

jurídica à União328, resolvendo a problemática anteriormente discutida pela 

doutrina, de que a Comunidade não possuía personalidade jurídica de Direito 

Interno, quanto menos de Direito Internacional, razão pela qual era denominada 

                                            
327 De maneira resumida, apresentam-se os principais acontecimentos relativos ao período de 

evolução da então União Europeia: 1951: formação da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço (CECA) com a assinatura do Tratado de Paris; 1957: o Tratado de Roma institui a 
Comunidade Económica Europeia (CEE) ou “Mercado Comum” e a Comunidade Europeia para 
Energia Atômica (CEEA); 1967: O Tratado de Fusão dos Executivos unificou as instituições das 
três Comunidades e, em 1978 o Parlamento Europeu autorizou a utilização da expressão 
Comunidade Europeia (CE); 1986: nascimento do Tratado do Ato Único Europeu, cujo mérito 
foi a concretização de mudanças necessárias aos tratados anteriores; 1992: após a ratificação 
do Tratado de Maastrich, também conhecido como Tratado da União Europeia (TUE), o 
conjunto das Comunidades passou a ser denominado União Europeia; 1997: o Tratado de 
Amsterdã configurou o desenho da arquitetura europeia visualizada nos três pilares (política 
exterior e segurança comum, cooperação no âmbito policial e judicial em matéria penal, e no 
terceiro pilar as estão as Comunidades); 2001: Tratado de Nice, em vigor desde 2003, com o 
propósito de preparar a UE para as futuras adesões e a consequente ampliação em direção ao 
Leste; 2007: Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009 a fim de conferir à União 
Europeia instituições modernas e métodos de trabalho eficientes que lhe permitissem dar uma 
resposta efetiva aos desafios atuais., contendo os seguintes objetivos: uma Europa mais 
democrática e transparente; uma Europa mais eficiente; uma Europa de direitos e valores, 
liberdade, solidariedade e segurança; a Europa assume maior protagonismo na cena mundial. 
O Tratado de Lisboa, também conhecido como Tratado Reformador, apresentou muitas 
alterações na estrutura da união: rebatiza o Tratado da Comunidade Europeia de Tratado de 
Funcionamento da União Europeia; decreta o fim da Comunidade Europeia que é sucedida 
pela União Europeia; derruba a estrutura dos pilares, concede personalidade jurídica à UE, 
inclui o Conselho Europeu e o Banco Central no rol das instituições, concede mais poderes ao 
Parlamento etc. Fontes: UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: <www.europa.eu>. 
Acesso em: 12 set. 2013 e SILVA, Karine de Souza. Direito da Comunidade Europeia. 
Fontes, princípios e procedimentos. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 

328 SILVA, Karine de Souza. De Paris a Lisboa: sessenta anos de integração europeia. In: SILVA, 
Karine de Souza (Org.). Mercosul e União Europeia. O Estado da arte dos processos de 
integração regional. Florianópolis: Ed. Modelo, 2010. p. 77. 
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como uma estranha criatura de objeto político não-identificado329. Deste modo, é 

possível afirmar que a União Europeia hoje é “uma organização internacional (OI), 

mas que guarda características distintas dos demais entes da mesma índole”330. 

Dentre estas características que a diferencia, cita-se a sua formação 

consubstanciada a partir da manifestação voluntária dos Estados soberanos, com 

o escopo de se tornarem membros comunitários pela assinatura dos Tratados 

Internacionais fundadores e de resguardarem seus poderes constituintes, os 

quais seguem repousando sob o manto das esferas nacionais. Além disso, outra 

característica peculiar da UE é a existência de instituições independentes331 que 

são incumbidas de realizar os objetivos da União e promover seus valores. E por 

fim, outro detalhe diferencia a União e diz respeito à sua personalidade jurídica, é 

o fato de que esta, tanto interna quanto externamente, é diferenciada daquela que 

gozam seus Estados-membros332. 

Deste modo, é a UE considerada uma organização internacional sui 

generis, que guarda contradições com os modelos já existentes na atualidade e 

se aproxima das fórmulas de organização semelhantes com os Estados 

nacionais333, cujos membros possuem uma Soberania redimensionada devido à 

formação da esfera supranacional334 na própria União. Assim, os Estados 

                                            
329 SILVA, Karine de Souza. União Europeia: antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine 

de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração regional: 
União Europeia, Mercosul e UNASUL. Florianópolis: Editora Ufsc, 2013. p. 105. 

330 SILVA, Karine de Souza. União Europeia: antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine 
de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração regional: 
União Europeia, Mercosul e UNASUL. p. 105. 

331 Conforme enunciado no artigo 13 do TUE. 
332 SILVA, Karine de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de SILVA, 

Karine de Souza. União Europeia: antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine de 
Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração regional: 
União Europeia, Mercosul e UNASUL. p. 106. 

333 Tanto a expressão “organização internacional sui generis” quanto a semelhança da UE à 
organização dos entes estatais é apresentada por SILVA, Karine de Souza. União Europeia: 
antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine de Souza; COSTA, Rogério Santos da. 
Organizações internacionais de integração regional: União Europeia, Mercosul e UNASUL. 
p. 107. 

334 Sobre a expressão supranacional Silva menciona que este neologismo “surgiu para assinalar a 
originalidade de um conjunto que seria impossível descrevê-lo através das categorias de 
Direito Internacional Público. A concretização do elemento supranacional – categoria apenas 
aplicável para o caso da UE – se dá através do acúmulo de três pontos considerados 
essenciais para sua definição: a) o reconhecimento, por parte de determinados Estados, de um 
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transferem parcelas de Soberania335 à União para tratar de temas considerados 

comuns – como é o caso da política de Imigração - a todos os membros e com a 

função específica de tornar reais os seus objetivos.  

Ousa-se a afirmar que a integração da UE não deixa de ser uma 

reação ao processo de Globalização, bem como da sua expressão mais 

avançada, pois foi criada visando a realização de ambiciosos objetivos 

integracionistas que ao início eram mais restritos e, com o passar dos tempos, 

deparados com a força da Globalização, tomaram força e formas diferentes até 

deparar-se com o fenômeno da Transnacionalidade. 

Concorda-se, portanto, com Stelzer ao afirmar que o direito da UE é 

a referência paradigmática de ordenamento que transborda as 
fronteiras dos Estados, viabilizando o transpasse jurídico estatal. A 
integração econômica, e mais especial a União Europeia, teve início 
quando os desafios em escala mundial não poderiam ser resolvidos no 
espaço nacional, desencadeando um sistema mais amplo, através 
(trans) das fronteiras nacionais. Para tanto, o modelo internacional era 
insuficiente com vista às exigências econômicas mundiais336. 

Tanto o direito da União Europeia337 quanto sua formação institucional 

e política denotam que a Transnacionalidade se faz presente e é diretamente 

                                                                                                                                  
conjunto de valores comuns suficientes para que estes se disponham a subordinar seus 
interesses nacionais e sua hierarquia nacional de valores; b) a criação de um poder efetivo, 
colocado a serviço desses valores, que goze de capacidade de adotar decisões que 
comprometam os Estados , de produzir um direito que deve ser respeitado pelos entes 
nacionais e de pronunciar decisões jurídicas que instituam o Direito comum; por fim, as duas 
condições devem estar vinculadas à autonomia desse poder superior. Esta última característica 
é que irá distinguir a organização supranacional das organizações internacionais existentes na 
atualidade. [...] As instituições comunitárias são dotadas de poderes supranacionais e operam à 
luz do princípio de equilíbrio institucional, baseado na colaboração e diálogo interno 
imprescindíveis para o bom funcionamento do enredado tecido de inter-relações comunitárias”. 
SILVA, Karine de Souza. União Europeia: antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine 
de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração regional: 
União Europeia, Mercosul e UNASUL. p. 129 - 130. 

335 A expressão transferência de parcelas de soberania é utilizada por Silva e significa o poder 
concedido à União por seus Estados-membros quando da adesão ao grupo. O site oficial da 
UE, ao referir-se ao assunto, menciona que os Estados-Membros renunciaram a uma parte da 
respectiva soberania em favor desta União. SILVA, Karine de Souza. A consolidação da 
União Europeia e do Direito Comunitário no contexto da transnacionalidade. p. 113. 

336 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 44-45. 

337 As fontes do direito da União Europeia são três, a saber, as fontes primárias, as fontes 
derivadas e as fontes de direito subsidiário. As fontes primárias, ou direito primário, incluem 



130 
 

mencionada em alguns textos oficiais, notadamente com relação à utilização da 

expressão transnacional em muitos momentos de atuação da União338. O direito 

da União seria, portanto, “o falsete de uma Transnacionalidade em espectro 

regional”339, o “corolário dos processos transnacionais, a pedra basilar na 

construção da integração europeia [...] e que, ademais dos seus objetivos 

econômicos – livre circulação de mercadorias e mercado único -, encontra-se 

baseado em princípios de direitos fundamentais”340. 

Significa, portanto, que seu próprio processo de integração é dotado de 

características da Transnacionalidade, e conforme afirma Silva “A 

Transnacionalidade é o palco onde se descortina o palco da integração regional”. 

Como exemplo disso cita-se a dinâmica permissiva de irrestrito trânsito de bens e 

mercadorias, fazendo com que estes trafeguem com a máxima liberdade possível 

para além das fronteiras dos Estados-membros em um inquestionável movimento 

transnacional.  

Da mesma forma, a livre circulação de pessoas adotou a perspectiva 

transnacional, notadamente após o Tratado Schengen341. Não há como negar que 

um Ser Humano, ao adentrar ao território da União – seja ele cidadão ou não de 

                                                                                                                                  
essencialmente os tratados constitutivos da União Europeia. As fontes derivadas são 
constituídas por elementos do direito baseados nos tratados. Tanto o direito derivado unilateral 
como o direito convencional fazem parte do direito derivado. As fontes subsidiárias são 
formadas por elementos do direito que os tratados não prevêem. Trata-se da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, do direito internacional e dos princípios gerais de direito. Fonte: UE – União 
Europeia. Sínteses da legislação da União Europeia. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_pt.
htm>. Acesso em: 25 jul. 2013. 

338 Como exemplo da atuação da União Europeia na esfera transnacional cita-se: cooperações 
territoriais transnacionais envolvendo Irlanda, Espanha, França, Portugal, Reino Unido e Ilhas 
Canárias, por exemplo; o estabelecimento de uma rede transeuropeia de transportes; a 
assistência judiciária em matéria civil diante de processos transfronteiras; obstáculos à 
mobilidade transnacional; a criminalidade ou a prática de crimes transnacionais no território da 
União; regras referentes à facilitação de sucessões transnacionais a fim de facilitar os 
procedimentos quando um membro da família proprietário de bens imóveis falece noutro país 
da EU.  

339 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 47. 

340 SILVA, Karine de Souza. A consolidação da União Europeia e do Direito Comunitário no 
contexto da transnacionalidade. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. p. 112. 

341 Referido tratado e suas peculiaridades será abordado no Capítulo 5. 
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um Estado-membro – e não encontrar mais fronteiras físicas internas de controle 

de Imigração, podendo livremente circular por entre vários Estados, ou melhor, 

para além deles, estará realizando um evidente movimento transnacional.  

Inevitavelmente vislumbra-se na União Europeia a ocorrência de traços 

característicos da Transnacionalidade, ousando-se afirmar que esta se 

transformou em uma arena de importantes acontecimentos transnacionais. Tal 

fato é verificado principalmente pela possibilidade de vivência em um modelo até 

então único de uma multiplicidade de Culturas, Povos, nações, línguas e valores, 

consolidados por meio de redes e relações transnacionais compostas por Atores 

Sociais Transnacionais das mais diversas nacionalidades e origens.  

Dentre estes atores transnacionais que compõem um dos traços 

característicos da Transnacionalidade na UE, e também parte do seu fator 

humano,  encontram-se os Imigrantes, que muito bem se adequam ao fato de 

transpassar as fronteiras dos Estados nacionais. Deste modo, tendo em vista que 

os temas Migrações e União Europeia constituem importantes objetos deste 

estudo, opta-se por abordar o fenômeno migratório inicialmente sob seu viés 

histórico, a fim de tornar possível sua posterior análise sob a temática 

transnacional. 

3.3 AS MIGRAÇÕES NO MUNDO: UMA ANÁLISE PRECEDENTE À 

TRANSNACIONALIDADE 

Migração e Imigração são fenômenos verificados desde os primórdios 

da civilização. Conforme anota Gozzini, “A figura do Imigrante não é um artefato 

da história moderna”342. Tal ocorrência possui os mais variados motivos e 

impulsões, os quais se transformam, sob uma visão ampla e alargada, de acordo 

com o momento histórico no qual estão inseridos e, sob uma visão mais estrita, 

                                            
342 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. Genova: 

Mondadori, 2005. p. 08. 
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de acordo com a realidade política, social e econômica da região de origem 

daqueles que farão parte do contingente migrante no mundo: os Imigrantes.  

Ao tratar do assunto sob seu viés histórico, Ferrero menciona que tanto 

quando “gli immigrati eravamo noi”343, quanto na atualidade, em que muitos 

países europeus se tornaram recebedores de Imigrantes, qualquer abordagem do 

tema estará sempre ligada à pobreza e à esperança. Para o autor,  

[...] povertà e speranza – sono indissolubilmente legati, ancora oggi. E 
se la povertà ha la sua radice nella terra di provenienza, la speranza ha 
a che fare con il paese in cui si va, con la terra promessa. Ieri come 
oggi, l´emigrazione non avviene a caso ma quasi sempre è frutto di 
meditazioni profonde e anche laceranti. Riflessioni in cui si valuta la 
possibilità di trovare un lavoro, certo, ma anche la forza di quella rete di 
solidarietà costituita dal sostegno di chi è emigrato prima344.  

Qualquer fenômeno relacionado à Imigração, independentemente do 

local em que ocorra, é acompanhado por um conjunto de mudanças e um 

considerável impacto na vida do grupo. Não se trata de um fato quotidiano, mas 

sim de uma excepcionalidade que marca profundamente, através de gerações, as 

memórias individuais e coletivas dos envolvidos. Seguindo este entendimento, 

Ferrero afirma que: 

Non è esagerato dire che l´emigrazione è una rottura dell´orizzonte 
lineare della temporalità, come una guerra o una rivoluzione. 
L´emigrazione non è uno scherzo, l´emigrazione è per sempre, segna 
la vita e la modifica. Non a caso sono sempre i più ardimentosi che 
partono per primi, coloro che accettano il rischio, che ci provano. 
L´emigrazione è il punto di incontro tra una condizione subita e il 
tentativo di cambiarla giocandosi tutto. L`emigrazione è nello spazio 
quello che la rivoluzione è nel tempo345. 

                                            
343 “[...] quando os Imigrantes éramos nós (tradução livre). FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa 

più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. Claudiana: Torino, 2007. p. 11. 
344 “[...] pobreza e esperança – estão intimamente ligadas até hoje. E se a pobreza tem suas 

raízes na terra de origem, a esperança tem a ver com o país para o qual se vai, com a terra 
prometida. Ontem e também hoje a migração não ocorre ao acaso, mas quase sempre é o 
resultado de meditações profundas e até mesmo dilacerantes. Reflexões em que se considera 
a possibilidade de encontrar um emprego, é claro, mas também a força da rede de 
solidariedade constituída pelo apoio daqueles que emigraram antes” (tradução livre). 
FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. 
p. 14.  

345 “Não é exagerado dizer que a emigração é uma quebra de horizonte linear da temporalidade, 
como uma guerra ou uma revolução. A emigração não é uma brincadeira, a emigração é para 
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Para verificar os reais motivos de insurgência do complexo e constante 

fenômeno que dá origem às Migrações e que se repete em condições e 

momentos variados e muitas vezes não registrados346, apresentar-se-á sua 

evolução histórica analisada a partir da mobilidade com direção à atração urbana 

na Europa.  

Inicia-se pela idade pré-industrial, momento em que a mobilidade 

territorial representou um valioso recurso para a economia doméstica e foi 

realizada principalmente pelos jovens que se distanciavam temporariamente das 

suas famílias – chamados pelos ingleses de life-cycle-servants - a fim de 

contribuir com a economia doméstica por meio de trabalhos ligados à manufatura, 

agricultura e comércio347. Tal fato não ficou limitado aos homens, pois mesmo as 

                                                                                                                                  
sempre, marca a vida e a modifica. Não por acaso são sempre os mais ousados que partem 
por primeiro, aqueles que aceitam o risco, que tentam. A emigração é o ponto de encontro 
entre uma condição sofrida e a tentativa de modificá-la tentando tudo. A emigração é no espaço 
aquilo que a revolução é no tempo”. (tradução livre) FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più 
rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 19.  

346 A falta de documentos disponíveis à época das primeiras migrações, a não computação exata 
dos números de retorno ou mortes durante ou após as viagens faz com que os números não 
sejam exatos e exista muita dificuldade em analisar tecnicamente as migrações ocorridas nos 
séculos passados. Outra dificuldade reside na variação das terminologias adotadas em cada 
país, conforme anota Gozzini: “La stessa definizione di immigrato varia da paese a paese: 
quella delle Nazione Unite, adottata da Gran Bretagna e Nuova Zelanda, include chi intende 
restare per un anno o più nella terra di arrivo, in Francia indica i residenti per più di tre mesi, 
negli Stati Uniti corrisponde a una categoria precisa di ammissione a tempo indeterminato 
svincolata dalla residenza. A queste non indifferenti variazioni categoriali – responsabili di scarti 
assolutamente significativi nei conteggi – si aggiungono legislazioni nazionali in costante 
mutamento che determinano tempi e modi del processo di naturalizzazione e da acquisizione 
della cittadinanza. Per le statistiche ne rediva un ulteriore e consistente scarto tra nati all´estero 
(ma cittadini della loro nuova patria) e stranieri ancora privi dei diritti di cittadinanza: i figli degli 
immigrati nati sul suolo nazionale sono per esempio considerati straneiri da molti censimenti 
europei e invece concittadini a tutti gli effetti da quelli statunitensi”. Tradução livre: “A mesma 
condição de Imigrante varia de país para país: aquela das Nações Unidades, adotada pela 
Grã-Bretanha e pela Nova Zelândia, inclui quem pretende permanecer por um ano ou mais na 
terra de chegada, na França indica os residentes por mais de três meses, nos Estados Unidos 
corresponde a uma categoria precisa de admissão por tempo indeterminado desvinculada da 
residência. Estas variações são também categoriais – responsáveis por resíduos 
absolutamente significativos nas contagens – se adicionam legislações nacionais em constante 
mudança que determinam tempos e modos de processos de naturalização e de aquisição da 
Cidadania. Para as estatísticas é marcada uma substancial e consistente diferença entre os 
nascidos no exterior (mas cidadãos da sua nova pátria) e estrangeiros ainda privados dos 
direitos de Cidadania: os filhos dos Imigrantes nascidos no solo nacional são por exemplo 
considerados estrangeiros por muitos censos europeus e em vez concidadãos para todos os 
efeitos estadunidenses”. GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia 
comparata. p. 10. 

347 CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. Roma-Bari: Laterza, 2010. p. 03. 
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jovens mulheres alimentaram os índices da mobilidade territorial desenvolvendo 

serviços em tecelagens, no cultivo da uva e no setor doméstico, por exemplo. 

É stato calcolato che nella sola Inghliterra, tra il 1574 e il 1821, il 60% 
della popolazione compresa tra i quindici e i ventiquattro anni svolgeva 
un lavoro servili fuori dalle pareti domestiche. Il fenomeno non si 
limitava tuttavia a questo paese: in varie parti d´Europa, nel corso del 
Seicento, i giovani lasciavano la famiglia per andare a lavorare come 
domestici nelle case o come servi nei campi348. 

O que se observa é que foi durante o século XVI que o continente 

europeu sofreu um incremento demográfico da População urbana349 propiciado 

pelas Imigrações originadas de fatores econômicos350, políticos e religiosos351 que 

                                            
348 “Foi calculado que somente na Inglaterra, entre 1574 e 1821, 60% da população que continha 

entre quinze e vinte e quatro anos desenvolvia um trabalho fora das paredes domésticas. O 
fenômeno não se limitava a estes países: em várias partes da Europa, no curso de 1600, os 
jovens deixavam suas famílias para trabalhar como domésticas nas casas ou como serviçais 
nos campos” (tradução livre). CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 03. 

349 “Siviglia, per esempio, passò dai 45.000 abitanti del 1500 ai 135.000 del 1600, mentre Amburgo 
crebbe dal 15.000 a 40.000 nello stesso periodo. Assai più intenso fu comunque lo sviluppo 
delle città-capitali: Amsterdan, tra le altre, passò dai 15.000 abitanti del 1514 ai 104.000 del 
1622; Londra dai 60.000 abitanti del 1520 ne raggiunse 187.000 nel 1600 e così Madrid, che 
negli stessi anni passò da 4500 a 65.000 abitanti. Tra il XVII e il XVIII secolo, tuttavia, la 
capitale inglese, da sola, fu quella che assorbì l´80% della crescita naturale di tutta l´Inghilterra”. 
Livre tradução: “Sevilha, por exemplo, passou dos 45.000 habitantes de 1500 para 135.000 em 
1600, enquanto Amburgo cresce dos 15.000 a 40.000 no mesmo período. Ainda mais intenso 
foi o desenvolvimento das cidades capitais: Amsterdã, entre outras, passou dos 15.000 
habitantes de 1514 aos 104.000 de 1622; Londres dos 60.000 habitantes de 1520 alcança 
187.000 em 1600 e assim Madri, que nos mesmos anos passou de 4500 a 65000 habitantes. 
Entre os séculos XVII e XVIII, todavia, a capital inglesa, sozinha, foi aquela que absorveu 80% 
do crescimento natural de toda a Inglaterra”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 09. 

350 Nesta época, destaca-se: “La più diffusa forma di migrazione, e forse La più approfondita dagli 
studi, è proprio quella artiginale; questa mobilità aveva radici altrettanto remote perchè era già 
praticata all´interno del sistema medievale delle corporazioni”. Além disso, “sono state 
individuate consolidate dinastie di commercianti che impiantarono floride catene mercantili e, 
poi, con il commercio ambulante”. Livre tradução: “A mais difusa forma de migração, e talvez a 
mais aprofundada pelos estudos, é aquela artesanal; esta mobilidade possuía raízes muito 
remotas porque era já praticada ao interno do sistema medieval das corporações”. Além disso, 
“foram individualizadas consolidadas dinastias de comerciantes que implantaram prósperas 
cadeias mercantis e, após, com o comércio ambulante”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 07.  

351 “La fuga di intere popolazioni di fronti agli invasori e all´avanzamento degli eserciti nemici 
costituisce un capitolo centrale nella storia delle migrazioni nell´età preindustriale. Le guerre 
civili, quelle di religione, quelle dirette contro paesi stranieri furono responsabili di grandi 
spostamenti di popolazione. Durante le loro marce gli eserciti che attraversarono ripetutamente 
il Vecchio Continente produssero autentiche migrazioni di massa. Tra i molti conflitti che 
devastarono l´Europa mderna la guerra dei Trent´anni è ricordata come un evento a cui si 
legarono non solo il forte depauperamento demografico e l´aumento di epidemie e carestie – i 
flagelli che si abbattevano ripetutamente nelle campagne – e nelle città dell´Europa 
preindustriale -, ma anche diaspore di particolare drammaticità”. Livre tradução: “A fuga de 
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fez com que populações inteiras fugissem de guerras civis e perseguições 

religiosas que assolavam alguns países neste período. 

Não há como deixar de mencionar a importância das Migrações 

intercontinentais ocorridas através das grandes descobertas geográficas, dos 

processos de colonização, do desenvolvimento do comércio intercontinental e das 

penetrações missionárias, que foram responsáveis pelos principais fenômenos 

migratórios da Idade Moderna352. No entanto, as grandes potências europeias não 

viam com bons olhos o desenvolvimento das Migrações transoceânicas, pois 

temiam perder a População do próprio Estado, já consideravelmente exígua353.  

No início da colonização a América meridional utilizava mão de obra 

indígena, mas para satisfazer exigências produtivas e comerciais dos países 

europeus estes passaram a utilizar da Imigração forçada de escravos africanos e, 

                                                                                                                                  
inteiras populações frente aos invasores e ao avançar dos exércitos inimigos constitui um 
capítulo central na história das migrações na idade pré-industrial. As guerras civis, aquelas 
religiosas, outras diretas contra os países estrangeiros foram responsáveis pelas grandes 
movimentações da população. Durante as suas marchas os exércitos que atravessaram 
repetidamente o Velho Continente produziram autênticas migrações de massa. Entre os muitos 
conflitos que devastaram a Europa moderna a guerra dos Trinta anos é lembrada como um 
evento ao qual se ligaram não somente o forte empobrecimento demográfico e o aumento das 
epidemias e da fome – as pragas que abateram repetidamente os campos – e nas cidades da 
Europa pré-industrial -, mas também diásporas de dramas particulares”. CORTI, Paola. Storia 
delle migrazioni internazionali. p. 11. 

352 “Le migrazioni libere, durante le prime conquiste dei territori americani, furono sostenute da 
quegli autentici predatori di ricchezze minerarie che si confusero con gli eserciti di conquista per 
accedere alle mitiche risorse di oro e di argento dei paesi coloniali, nonchè dai missionari 
cattolici che fin da allora alimentarono le migrazioni verso le nuone terre con l´intento di 
evangelizzare gli indigeni”. Tradução livre: “As migrações livres, durante as primeiras 
conquistas dos territórios americanos, foram apoiadas  pelos autênticos predadores das 
riquezas minerais que se misturaram com os exércitos de conquista para acessar os míticos 
recursos de ouro e prata dos países coloniais, bem como pelos missionários católicos que até 
então alimentaram as migrações em direção às novas terras com a intenção de evangelizar os 
indígenas”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 16. 

353 “[...] alla fine del XVII secolo la Spagna aveva una popolazione di circa 8 milioni; negli stessi 
anni la Francia raggiungeva a stento i 16 milioni; l´Inghilterra non superava i 5 milioni; il 
Portogallo contava un milione complessivo  di abitanti e i Paesi Bassi ne contavano 3. [...] Tali 
cifre – sopratutto se correlate ai principi fondamentali degli Stati moderni, secondo i quali la 
difesa di un paese dipendeva dall´oro da una solida danteria – fanno capire lo scarso interesse 
iniziali per la colonizzazione delle Americhe a opera degli europei”. Livre tradução: “[...] no final 
do século XVII a Espanha possuía uma população de cerca de 8 milhões; nos mesmos anos a 
França mal alcançava os 16 milhões; a Inglaterra não superava os 5 milhões; Portugal contava 
com um milhão de habitantes e os Países Baixos contavam com 3. [...] Tais cifras – sobretudo 
se relacionados aos princípios fundamentais dos Estados modernos, segundo os quais a 
defesa de um país dependia do ouro ou de metais preciosos – fazem compreender o baixo 
interesse inicial pela colonização das Américas pelas mãos dos europeus”. CORTI, Paola. 
Storia delle migrazioni internazionali. p. 16. 
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após a proibição do tráfico de escravos, os fluxos migratórios colonizadores e de 

ocupação se mantiveram nas Américas e na metade de 1700 em direção à 

Austrália, por exemplo. 

Ainda no período pré-industrial a mobilidade territorial representou um 

importante recurso da economia doméstica e comunitária. Dentre as formas de 

realizadas, aquela ligada às atividades agrícolas foi numericamente a mais 

importante na Europa nesta época. No entanto, outras formas de assentamento 

com características de longa permanência foram experimentadas em várias 

partes da Europa, principalmente no século XVII, através das Migrações de tipo 

colonial354. 

Mas as formas de Migração mais difusas na Sociedade europeia do 

ancien regime não foram ligadas às obras de colonização. Muito mais 

consistentes foram os movimentos de características circulares que tinham como 

destinação tanto as atividades sazonais nos campos e outras ocupações ligadas 

à agricultura, como as várias ocupações ligadas à indústria rural e manufatureira. 

“Questa mobilità territoriale coinvolgeva centinaia di migliaia di lavoratori, che 

percorrevano distanze comprese mediamente tra i 300 i 700 chilometri per 

raggiungere le maggiori aree attrattive di manodopera”355. 

Nesta ordem, verifica-se que as Migrações voluntárias na Europa 

ocidental tiveram, inicialmente, características prevalentemente circulares e 

periódicas. No entanto, estas Migrações – até então voluntárias e periódicas – 

perderam estas características, conforme aponta Ferrero: 

                                            
354 As migrações do tipo colonial também eram chamadas de migrações com assentamento e 

permanência mais estáveis e “[...] furono sperimentate in varie parti dell´Europa, sopratutto nel 
corso del XVIII secolo. Durante questi anni folti contingenti di coloni tedeschi si spostarono 
infatti verso l´Europa sud-orientale, dando vita a una vasta opera di colonizzazione; altre 
migrazioni analoghe si registrarono in Ungheria, nei distretti del Volga, nel Mar Nero e nei 
territori prussiani”. Livre tradução: “[...] foram experimentadas em várias partes da Europa, 
sobretudo no curso do século XVIII. Durante estes anos um considerável contingente de 
colonos alemães se deslocaram em direção à Europa sul-oriental, dando origem a uma vasta 
obra de colonização; outras migrações análogas se registraram na Hungria, nos distritos de 
Volga no Mar Negro e nos territórios da Prússia”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 04. 

355 “Estas mobilidades territoriais envolviam centenas de milhares de trabalhadores, que 
percorriam distâncias que giravam em torno de 300 a 700 quilômetros para alcançar as 
maiores áreas que atraiam mão-de-obra”. (tradução livre) CORTI, Paola. Storia delle 
migrazioni internazionali. p. 05. 
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Chi invece partiva per la Svizzera o per la Germania, negli anni 
Cinquanta, di solito partiva solo e voleva tornare in Italia al più presto. 
Questo non vuol dire che così sia sempre accaduto, anzi. Spesso 
quella dell´immigrazione circolare si è rivelata un´illusione, perchè la 
gente quando arriva in un posto e trova un lavoro, poi tende a 
rimanerci, salvo che non abbia in patria condizioni migliori. Per questo, 
dopo un qualche tempo, gli uomini venivano raggiunti dalle loro famiglie 
e sovente rientravano in Italia solo al momento del pensionamento. 
Spesso però tornavano in un paese che era sempre rimasto nel cuore 
ma che non esisteva più nella realtà356. 

A partir do final do século XVIII e início do século XIX foi verificada uma 

profunda modificação não somente na duração temporal, mas também na 

dimensão numérica de tais fluxos, os quais adquiriram maior peso, novas 

conotações e movimentos transoceânicos. Estas renovações denotaram as 

modificações da Sociedade da época. Tratava-se de transformações dos 

movimentos naturais da População, de mudanças na economia e nas 

comunicações (devido à Revolução Industrial) e na política - oriundas com a 

Revolução Francesa e Americana - a partir da formação dos Estados e das 

revoluções liberais, além de consideráveis alterações ideológicas e culturais.  

As Migrações transoceânicas deixaram de ser uma prerrogativa de um 

grupo de aventureiros para, após 1830, se tornar uma possibilidade de recomeço 

e vida nova nas terras recém-descobertas. Este êxodo direcionado a alguns 

países americanos357 como Estados Unidos, Argentina, Austrália, Canadá e Brasil 

                                            
356 “Quem ao invés partia para a Suíça ou para a Alemanha, nos anos cinquenta, sempre partia 

sozinho e queria voltar para a Itália o mais cedo possível. Isto não significa que assim sempre 
tenha ocorrido, pelo contrário. Constantemente a Imigração circular se revelou uma ilusão, 
porque quando as pessoas chegam em um lugar e encontram um trabalho, depois tendem a 
permanecer ali, salvo que não possua na sua pátria condições melhores. Por isso, depois de 
um tempo, os homens eram alcançados pelas suas famílias e muitas vezes retornavam para a 
Itália somente no momento da aposentadoria. Frequentemente voltavam para um país que 
havia sempre permanecido no coração mas que não existia mais na realidade”. (tradução livre). 
FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. 
p. 20. 

357 “Gli Stati Uniti sono stati Il paese dove tra Il 1840 e Il 1915 si diresse Il maggior contingente 
della migrazione europea: circa Il 70%, a fronte del 10% dell´Argentina e del 5% di Australia, 
Canada e Brasile. La successiva e più massiccia ondata migratoria, che tra il 1890 e il 1914 
vide arrivare negli Stati Uniti quasi 15 milioni di emigranti provenienti dall´Europa meridionale, 
prese il suo avvio quando la mitologia della frontiera, della conquista di terre da civilizzare e il 
miraggio dell´oro erano ormai al loro punto finale”. Livre tradução: “Os Estados Unidos foram o 
país para onde entre os anos 1840 e 1915 se dirigiu o maior contingente da migração europeia: 
cerca de 70%, frente a 10% da Argentina e 5% da Austrália, Canadá e Brasil. A sucessiva e 
mais massiva onda migratória, que entre 1890 e 1914 fez chegar aos Estados Unidos quase 15 
milhões de emigrantes provenientes da Europa meridional, teve seu início quando a mitologia 
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teve como ponto de partida a Europa norte-ocidental e, após 1850, atingiu 

principalmente a Europa meridional e oriental, ganhando maiores proporções com 

a ocorrência da Primeira Guerra Mundial.  

Deste modo, as primeiras partidas em direção ao Novo Mundo e 

denominadas de ‘old migration’ foram uma prerrogativa dos países norte-

ocidentais; a ‘new migration’, por sua vez, foi um fenômeno típico da Europa 

mediterrânea e oriental358. Neste sentido Corti afirma que: 

[…] anche le differenze qualitative che sono state a lungo sottolineate 
tra old e new migration – la provenienza urbana e l´estrazione artigiana 
della prima, contrapposta alla più diffusa desqualificazione e alla 
esclusiva matrice rurale dell´altra -, seppure osservabili come tendenze 
generali, si rivelano più sfumate a un´analisi più circostanziata. A 
dimostrazione dell´eterogenea composizione dei primi flussi di massa 
dai paesi nord-occidentali, per esempio, sta il caso dell´emigrazione 
quasi esclusivamente rurale [...] e nel secondo caso di alcune 
migrazioni di lavoro ambulante e artigiano e delle catene professionali 
di certi lavoro qualificati dell´edilizia359. 

Especificamente sobre a Migração de italianos, atribui-se considerável 

importância ao movimento ocorrido a partir do ano de 1861, pois as condições 

particulares em que a Itália se insere nesse mecanismo a transformaram em uma 

das maiores fornecedoras de mão de obra barata no século XIX. Chega-se, 

assim, à plena compreensão do que foi o fenômeno migratório italiano decorreu 

da expansão do capitalismo, o qual induziu a Itália a se desfazer - dentre 

Imigrantes e operários permanentes - de nada menos que vinte milhões de 

                                                                                                                                  
da fronteira, da conquista de terras para civilizar e a miragem do ouro estavam já no seu ponto 
final”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 31. 

358 Corti é quem divide as migrações em antigas e novas migrações. CORTI, Paola. Storia delle 
migrazioni internazionali. p. 27. 

359 “[...] também as diferenças qualitativas que têm sido sublinhadas entre a velha e a nova 
migração - a origem urbana e a extração artesanal da primeira, ao contrário da mais comum 
desqualificação e da exclusiva origem rural da outra - mesmo que observáveis como 
tendências gerais, se revelam como nuances em uma análise mais detalhada. A demonstração 
da composição heterogênea dos primeiros fluxos de massa dos países norte-ocidentais, por 
exemplo, é o caso da emigração quase exclusivamente rural [...] e no segundo caso de 
algumas migrações de trabalho ambulante e artesão e das cadeias profissionais de 
determinados trabalhos qualificados da construção” (tradução livre). CORTI, Paola. Storia 
delle migrazioni internazionali. p. 29. 
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indivíduos entre os anos de 1861 e 1940, dos quais dezessete milhões, ou seja, 

85% saíram entre 1861 e 1920360. 

Nos anos sucessivos alguns Estados emanaram algumas formas de 

apoio e incentivo às Migrações, garantindo, inclusive, melhores condições de 

viagem aos que se dispusessem a migrar. Mais tardios foram os procedimentos 

de liberação às Migrações nos países da Europa centro-oriental e mediterrânea. A 

Alemanha do Norte adotou uma normativa neste sentido somente no ano de 

1867, enquanto na Áustria e Hungria – países que atribuíam às Migrações a 

característica de traição à pátria - este direito foi reconhecido após 1890. 

Posteriormente a Espanha adota o mesmo procedimento, seguida pela Itália que 

editou em 1901 uma normativa neste sentido361. 

O resultado foi a implementação de vários acordos internacionais – 

envolvendo tanto os países europeus quanto os americanos -, a fim de disciplinar 

o movimento migratório dos trabalhadores362. Durante o período compreendido 

entre a Primeira e Segunda guerra foi conferida maior rigidez à disciplina 

                                            
360 Acerca das contribuições percentuais dos países europeus para o êxodo ocorrido entre 1845 e 

1915, anos nos quais convencionalmente se delimita a primeira grande emigração 
transoceânica, foi a Grã-Bretanha quem atingiu o índice de 40% dos emigrantes. O segundo 
país foi a Itália, com 16% e depois a Alemanha com 13% [...]”. Tal posição da Inglaterra se 
justifica devido ao fato de ter sido este o primeiro Estado a eliminar as limitações impostas pelo 
mercantilismo acerca da livre circulação. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 29. 

361 “In Italia dove l´esodo raggiunse i tassi più elevati d´Europa già nell´ultimo decennio 
dell´Ottocento – dopo una prima legge organica approvata nel 1888 ma ancora limitata, 
scarsamente incisiva e ispirata a una concezione poliziesca del controle degli emigranti, 
soltanto nel 1901 fu varata una normativa liberale e aperta anche a forma de tutela e di 
assistenza”. Livre tradução: “Na Itália onde o êxodo alcança as taxas mais elevadas da Europa 
já na última década de 1800 – depois de uma primeira lei orgânica aprovada em 1888 mais 
ainda limitada, pouco incisiva e inspirada em uma concessão policiesca do controle dos 
emigrantes, somente em 1901 foi aprovada uma normativa liberal e aberta também na forma 
de proteção e assistência”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 35. 

362 A Itália firmou com a vizinha França em 1904, 1911 e 1912 e com o Império Austro-Hungaro e 
Alemanha em 1916, acordos de trabalho bilaterais no sentido de fornecer um determinado 
número de trabalhadores para suprir as exigências bélicas dos países vizinhos. Um ano após 
finda a guerra, em 1919 a Itália firmou novo acordo com a França para enviar outro contingente 
de trabalhadores para contribuir com a construção das zonas devastadas. Tratativas 
semelhantes em matéria de trabalho dos migrantes foram firmadas pela Itália com outros 
países europeus e inclusive com alguns países americanos, possuindo o mérito de afrontar os 
problemas das condições e da tutela jurídica dos emigrantes, momento em que foi previsto, 
pela primeira vez na legislação internacional do Trabalho, uma igualdade de tratamento entre 
nacionais e estrangeiros, bem como a garantia de welfare para os trabalhadores migrantes. 
CORTI, Paola; SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. p.66. 
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internacional das Migrações por meio do trabalho da Comissão Internacional das 

Migrações, que na época atuava junto ao Escritório internacional do Trabalho da 

Sociedade das Nações363.  

Passo a passo, diante do grande contingente migratório em direção a 

determinados países, a grande maioria destes começou a adotar algumas 

medidas restritivas. Os EUA, por exemplo, passaram a adotar políticas contra o 

ingresso de algumas etnias asiáticas, firmando com o Japão um acordo – 

Gentlemen´s Agreement - que impunha ao país a limitação do envio dos seus 

cidadãos à América. Mais tarde, surgem as limitações aos Europeus: inicialmente 

as restrições eram somente contra os analfabetos, estendendo-se posteriormente 

à criação de quotas numéricas364.  

Devido à grave crise da década de trinta, mais rígidos foram os 

controles das fronteiras quanto à entrada de trabalhadores estrangeiros por meio 

de restrição à entrada de mão de obra agrícola e desqualificada365 e a 

                                            
363 Neste momento “algumas conferências internacionais foram realizadas acerca da Imigração em 

Roma, com a participação de inúmeros países exportadores de mão de obra. Em 1924, por 
exemplo, os 59 Estados assinalaram a necessidade de predisposição de princípios que 
tutelassem seus interesses em virtude da possibilidade de fechamento dos mais importantes 
mercados de trabalho internacionais. Nos anos seguintes, em virtude de políticas restritivas 
adotadas pelos países recebedores de mão de obra, os fluxos migratórios da Europa foram 
reduzidos”. LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do 
Estrangeiro em uma perspectiva de Direitos Humanos. p. 32. Vale destacar que, “Rispetto alla 
media di circa um milione e mezzo di emigranti, resgistrati nel quinquênio 1906-10, si era 
arrivati infatti, nel quinquênio 1916-20, a circa 430.000 emigranti all´anno. Con l´arrivo della crisi 
i flussi si ridussero ulteriormente: nell´intero decenio 1931-1940 l´emigrazione dall´Europa 
scese di un quinto rispetto a quella registrata negli anni Venti”. Livre tradução: “Com relação à 
média de cerca de um milhão e meio de emigrantes, registrados no quinquênio 1906-1910, 
realmente se chegou no quinquênio 1916-1920 q cerca de 430.000 emigrantes por ano. Com a 
chegada da crise os fluxos se reduziram posteriormente: na década de 1931-1940 a emigração 
da Europa diminui um quinto referente aquela registrada nos anos Vinte”. CORTI, Paola. Storia 
delle migrazioni internazionali. p. 56. 

364 O Literacy tests, a partir de 1917, vetava o ingresso daqueles que não soubessem ler nem 
escrever a própria língua; entre 1917 e 1918 foram arrestados cerca de 700 estrangeiros 
pertencentes aos Estados inimigos; em 1918 os EUA adotaram medidas restritivas que fixavam 
quotas numéricas de Imigrantes a cada ano. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 57. 

365 Nesta época, a vida na Itália não se apresentava nada fácil, principalmente àqueles que 
trabalhavam com a terra, na verdade a grande maioria. “A justificativa que muitos historiadores 
buscaram, ao longo dos anos para explicar o êxodo italiano, considerado um dos maiores da 
história, está intrinsecamente ligada ao advento do capitalismo e ao seu crescimento. Esse 
sistema alterou a estrutura econômica de toda a população, transformando tudo em consumo e 
todos em consumidores. [...] enquanto a Europa se industrializava e parte da Itália vinha 
abandonando a terra, o desemprego ia aumentando. Como os camponeses não tinham outras 
habilidades, a maioria das famílias passou a enfrentar dificuldades de subsistência. [...] o povo 
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consequente abertura para entrada de técnicos especializados366. Diante do 

elevado aumento da desocupação, os principais Estados europeus de Migração 

também passaram a adotar medidas restritivas e, após várias discussões acerca 

do peso dos Imigrantes na economia dos Estados surgiram novas leis que 

fixavam a quantidade máxima de estrangeiros nos territórios nacionais367.  

Segundo denota Corti, 

[…] nel periodo tra le due guerre si giunse a un arresto dei movimenti, 
soprattuto di quelli transoceanici. Sul mutamento del panorama 
internazionale delle migrazioni influirono tuttavia altri importanti 
fenomeni economici, sociali e politici [...]: il peso crescente della 
xenofobia e degli scontri tra lavoratori autoctoni e stranieri, la 
dimensione mondiale assunta dalla grave crisi economica, l´avvento dei 
regimi politici totalitari in certi Stati europei, il clima di eccezionalità 
provocato dallo scoppio e dalla conclusione del secondo conflitto 
mondiale368. 

                                                                                                                                  
italiano necessitava de uma solução definitiva, passando a sonhar com a migração 
transoceânica para a ‘Mérica’. Conforme verificado em textos da época, a migração, para a 
Itália, é uma necessidade. Precisamos que partam 200 a 300 mil indivíduos por ano, para que 
possam encontrar trabalho os que ficam”. PALÚ FILHO, Antonio Sergio; MOLETTA, Susete. 
Italianos no Novo Mundo: história, Imigração, genealogia, heráldica. Curitiba: Edição dos 
autores, 2009. p. 49-50. 

366 “Il governo brasiliano, in particolare, pose Il veto all´entrata dei passaggeri di ‘terza classe’ e 
stabilì inoltre che le assunzioni nelle imprese dovessero essere riservate, per dua terzi, ai 
cittadini brasiliani. Anche qui, come già prima era accaduto nei paesi nordamericani, a partire 
dal 1933 furono fissate delle quote di immigrazione per ogni gruppo etnico”. Livre tradução: “O 
governo brasileiro, em particular, colocou o veto à entrada de passageiros de ‘terceira classe’ e, 
além disso, estabeleceu que as admissões nas empresas deveriam ser reservadas, por dois 
terços, aos cidadãos brasileiros. Também aqui, como já havia ocorrido antes nos países norte-
americanos, a partir de 1933 foram fixadas quotas de Imigração para cada grupo étnico”. 
CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 59. 

367 “Con l´arrivo della crisi e della disoccupazione, nel paese si cominciò ad avvertire il peso della 
presenza di tanti immigranti e la questione degli stranieri fu sollevata insistentemente in varie 
sede economiche e politiche. Dopo varie discussioni parlamentari, volte a limitare 
l´immigrazione, e dopo una prima legge – sostenuta dalla destra nel 1926, ma restata in gran 
parte disatessa -, nel 1932 fu varata una legge volta a proteggere la manodopera nazionale e a 
fissare determinate proporzioni di lavoratori stranieri all´interno del setore industriale”. Livre 
tradução: “Com a chegada da crise e da desocupação, os países começaram a advertir sobre o 
peso da presença de tantos Imigrantes e as questões dos estrangeiros foram elevadas 
insistentemente em várias sedes econômicas e políticas. Após várias discussões 
parlamentares, voltadas a limitar a Imigração, e depois de uma primeira lei – sustentada pela 
direita em 1926, mas mantida em grande parte sem atenção -, em 1932 foi aprovada uma lei 
voltada a proteger a mão-de-obra nacional e a fixar determinadas proporções de trabalhadores 
estrangeiros ao interno dos setores industriais”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 59-60. 

368 “No período entre as duas guerras mundiais se alcança uma estagnação dos movimentos, 
principalmente daqueles transoceânicos. Sobre a mudança da migração internacional, no 
entanto, influenciaram outros importantes fenômenos econômico, social e político [...]: a 
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Com a Segunda Guerra o desenvolvimento de um novo ciclo de 

Migrações em busca de trabalho em mercados internacionais foi estimulado369. 

Uma das mais importantes consequências deste momento histórico foi a erosão 

dos impérios coloniais da Ásia e depois da África, sendo responsáveis pelos 

novos movimentos de População que tiveram por meta principalmente a Europa.  

Nas Migrações pós-coloniais pode-se identificar três espécies de fluxos 

migratórios: 1) aquele que envolve a maior parte da População de origem 

europeia, colônias, funcionários e militares que haviam prestado serviço nas 

colônias; 2) aquele que teve como protagonista a População nativa que 

estabeleceram uma relação de colaboração com os governos coloniais e 

preferiram abandonar seu próprio país no temor de sofrer retaliação dos seus 

próprios conterrâneos; 3) o movimento dos refugiados induzido pela lógica da 

divisão seguida pelas potências coloniais no desmantelamento de seus impérios, 

bem como o surgimento de novos Estados, com as diversas guerras civis que 

acompanharam esses eventos. 

E é neste conturbado período que é proclamada a Declaração 

Universal de Direitos do Homem das Nações Unidas370, estabelecendo 

principalmente em seu Artigo XIII, o direito à liberdade de locomoção e residência 

                                                                                                                                  
crescente xenofobia e os conflitos entre trabalhadores nacionais e estrangeiros, a dimensão 
global agravada pela grave crise econômica, o advento de regimes políticos totalitários em 
alguns países europeus, o clima de excepcionalidade causado pelo início e pela conclusão da 
Segunda Guerra Mundial” (tradução livre). CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 60. 

369 CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 59. 
370 Referido tema será abordado nos próximos capítulos. Para Norberto Bobbio, referida 

Declaração constituiu-se em uma referência mundial de liberdade e de igualdade efetiva para 
inúmeros países, pois “[...] a partir de então, foi acolhido como inspiração e orientação no 
processo de crescimento de toda a comunidade internacional no sentido de uma comunidade 
não só de Estados, mas de indivíduos livres e iguais. Não se tem consciência de até que ponto 
a Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida em que, pela primeira 
vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente 
aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que vivem na Terra”. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 28. 
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dentro das fronteiras de cada Estado e que toda pessoa tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar371. 

Foi nesta época que as partidas da Europa em direção às metas 

transoceânicas foram retomadas, principalmente aquelas originárias da Itália e 

Alemanha, ou seja, países fronteiriços deparados com crises sociais que 

contavam com graves problemas econômicos e uma altíssima taxa de 

desocupados.  

Sul piano quantitativo è stato calcolato che tra il 1947 e il 1951 circa 2 
milioni e mezzo di europei – inclusi i rifugiati, cha rappresentavano più 
della metà di questa ondata – si siano diretti verso i paesi dell´America 
del Nord, quelli latinoamericani e le isole dell´Oceania. Questi flussi non 
toccarono certamente le cifre raggiunte prima del 1914, ma furono 
comunque eccezionali se confrontati con le riduzioni riscontrate negli 
anni pecedenti. Ogni anno, tra il 1947 e il 1951, partirono dall´Europa 
460.000 emigranti, di cui 218.000 lasciarono il proprio paese in modo 
spontaneo, mentre 242.000 sotto la guida dell´Organizzazione 
internazionale dei rifugiati [...]372. 

No entanto, pouco tempo após a saída de um considerável contingente 

humano da Europa em direção às Américas o mundo começou a verificar um 

movimento inverso das ondas migratórias, justificados por alterações econômicas 

e sociais que passaram a assolar os países até então recebedores de Imigrantes. 

Gozzini atribui a mudança nos fluxos migratórios não somente às diferenças 

econômicas entre os países, mas também ao incremento demográfico que atingiu 

os países que antes eram o destino das grandes Migrações.  

In ciascuno di questi paesi l´incremento demografico raggiunge un 
picco nell´arco di tempo compreso fra il 1955 e 1995 [...]. Una 
significativa eccedenti di popolazione (soprattuto se unita a una relativa 
scarsità di terra o comunque a una difficoltà nell´accesso alla proprietà 
                                            

371 Artigo XIII 1 e 2 da DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DOS DIREITOS DO HOMEM. 
Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. 
Acesso em: 01 ago. 2012. 

372 “Em termos quantitativos, estima-se que entre 1947 e 1951 cerca de 2 milhões e meio de 
europeus - incluindo refugiados, foi responsável por mais da metade desta onda – foram 
direcionados para os países da América do Norte, da América Latina e das ilhas da Oceania. 
Estes fluxos certamente não alcançaram os números de 1914, se confrontados com as 
reduções observadas nos precedentes anos. Todos os anos, entre 1947 e 1951, 460 mil 
Imigrantes deixaram a Europa, dos quais 218.000 deixaram seu país de uma forma 
espontânea, enquanto 242.000, sob a orientação da Organização Internacional dos Refugiados 
[...]” (tradução livre). CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 84. 
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terriera) si conferma quindi come condizione necessaria per l´avvio di 
un ciclo migratorio che (spesso ma non sempre) si svolge prima 
internamente alle frontiere degli stati dalle campagne alle città, e poi 
oltrepassa i confini nazionali. I migranti internazaionali non provengono 
da situazioni povere, isolate, desconesse dai mercati mondiali, bensí da 
regioni e paesi che stano attraversando fasi di rapido cambiamento e 
sviluppo, per effetto dalla loro integrazione nei network globali del 
commercio, dell´informazione e della produzione. Nel breve periodo, le 
migrazioni internazionali non derivano da una mancanza di sviluppo 
economico, ma dallo sviluppo stesso373. 

Assim, a diminuição do fluxo migratório europeu em direção aos países 

transoceânicos se deu em razão das profundas transformações ocorridas nos 

países do Velho Continente, os quais começaram a se desenvolver e 

conseguiram se afirmar como novos protagonistas da cena econômica 

internacional em comparação aos antigos países recebedores de Imigrantes. 

Poucos anos após, a Migração que antes era em direção às Américas tomou 

direção inversa, se redimensionando notavelmente na metade dos anos 

cinquenta. Verifica-se, portanto, mais uma mudança drástica na direção dos fluxos 

migratórios mundiais374. 

As características dos movimentos migratórios nos últimos vinte anos 

do século passado se ligam a alguns fenômenos que influenciaram diretamente 
                                            

373 “Em qualquer um destes países o incremento demográfico alcança um pico no espaço de 
tempo compreendido entre 1955 e 1995 [...]. Um significativo excedente de população 
(sobretudo se ligada a uma relativa falta de terra ou a uma dificuldade de acesso à propriedade  
imóvel) se confirma então como condição necessária para o começo de um ciclo migratório que 
(geralmente, mas não sempre) se desenvolve antes no interior das fronteiras dos estados 
desde o interior até as cidades, e depois ultrapassa as fronteiras nacionais. Os migrantes 
internacionais não se originam de situações de pobreza, isoladamente, desconectados dos 
mercados mundiais, mas sim de regiões e países que estão atravessando fases de rápidas 
mudanças e desenvolvimento, como efeito da sua integração ao network global do comércio, 
da informação e da produção. Neste breve período, as migrações internacionais não derivam 
de uma falta de desenvolvimento econômico, mas do seu próprio desenvolvimento”. (tradução 
livre) GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 44-45. 

374 “Schematizando ancora, è possibile sostenere che un secolo fa le migrazioni muovevano da 
paesi con sovrabbondanza di forza lavoro e scarsità di capitali verso paesi scarsamente 
popolati e in fase di industrializzazione, mentre oggi si dirigono verso terre densamente 
popolate e già industrializzate partendo dei paesi con caratteristiche simili a quelle dei paesi 
d´origine di un secolo fa, ma su una base di ineguaglianza relativa con i paesi di destinazione 
molto maggiore”. Livre tradução: “Esquematizando ainda, é possível argumentar que há um 
século as migrações se moviam dos países com abundância de mão de obra e escassez de 
capital para os países de baixa densidade populacional e em processo de industrialização, 
enquanto hoje se dirigem em direção à terras densamente povoadas e já industrializadas 
partindo dos países com características parecidas com aqueles de origem de um século atrás, 
mas sob uma base de desigualdade em relação com os países de destino muito maior”. 
GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 45-46. 
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os principais países de destino das Migrações: a passagem da Sociedade 

industrial para a pós-industrial, o desmoronamento do sistema soviético após a 

queda do muro de Berlim, a superpopulação e a fuga da pobreza, os movimentos 

de exilados e refugiados e, sob o plano econômico, a afirmação do sistema 

globalizado e os processos de modernização.  

A partir disso “I protagonisti dei movimenti migratori diventano ora quei 

paesi che nel passato erano rimasti esclusi dai fenomeni di mobilità per motivi di 

caracttere politico o economico, mentre le direttrici geografiche più seguite nelle 

migrazioni internazionali sono quelle che uniscono il Sud al Nord e l´Est 

all´Ovest”375. 

As novas trajetórias de Migração passaram a se concentrar nos países 

do sul da Europa e assumir um novo papel na atração daqueles originários do sul 

do Mediterrâneo e de outras bacias mais distantes do Terceiro Mundo. Várias 

razões favoreceram essa ocorrência: a diferença demográfica que divide os 

países da margem sul do Mediterrâneo de todos os países da Europa; a maior 

permeabilidade - evidenciada até início dos anos oitenta - das fronteiras dos 

Estados do sul da Europa em relação aos países centrais e do norte; e a 

existência de uma economia informal e de um mercado de trabalho favorável a 

acolher a crescente chegada de mão de obra desqualificada e irregular376. 

Com relação à Itália, esta é especificamente identificada como um país 

de cruzamento das Migrações – tanto com relação à mobilidade interna quanto da 

Migração estrangeira -, inclusive durante o primeiro período de êxodo em direção 

ao exterior. “I processi di emigrazione, immigrazione e migrazione interna sono 

stati costanti nella vicenda peninsulare, in gran parte a causa della configurazione 

                                            
375 "Os protagonistas da migração se tornaram os países que no passado tinham sido excluídos 

dos fenômenos de mobilidade por motivos políticos ou econômicos, enquanto as linhas 
geográficas mais seguidas na migração internacional são aqueles que se juntam do Sul ao 
Norte e o Leste ao Oeste" (tradução livre). CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 106. 

376 CORTI, Paola; SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. Roma: Editori Laterza, 2012. p. 
122. 
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delle frontiere naturali e della posizione strategica nel contesto geografico 

mediterraneo”377.  

Há que se mencionar que até 1973 muitos italianos continuavam a 

deixar seu país. No início dos anos oitenta esta Migração continuava a existir, 

mas em contrapartida, a Itália contava com mais de duzentos mil Imigrantes 

regulares no seu território378. Entre 1984 e 1987 referida quantidade no país 

aumentou de quatrocentos para quinhentos e setenta e dois mil379. Neste sentido, 

a partir da divulgação censitária da População italiana em 1981, tornou-se 

possível concluir que: 

da un lato la popolazione presente aveva sorpassato numericamente 
quella residente e dall´altro che la popolazione effetivamente censita 
superava quella che si sarebbe registrata in caso di assenza di 
movimenti migratori: insomma era arrivata più gente di quanta ne fosse 
partita. Questo risultato, sorprende in un paese di emigranti, andò a 
rafforzare quanto era affiorato nelle già ricordate rilevazioni 
demografiche degli anni Settanta, caratterizzate da una inversione di 
tendenza nei saldi migratori grazie al maggior peso dei retorni degli 

                                            
377 “Os processos de emigração, Imigração e migração tem sido uma constante nos 

acontecimentos da península, em grande parte devido à configuração dos limites naturais e da 
posição geográfica no contexto geográfico mediterrâneo” (tradução livre). CORTI, Paola; 
SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. Roma: Editori Laterza, 2012. p. VII. 

378 “Si può dire con certeza che i primi lavoratori stranieri arrivano in Italia nel corso degli anni ’60. 
Nel 1969 il ministero dell´Interno registra 164 mila permessi in corso di validità alla fine 
dell´anno, una parte significativa dei quali rilasciati tuttavia a cittadini di paesi sviluppati. Alla fine 
del 2002, i permessi di soggiorno in corso di validità sono oltre un milione e mezzo [...]. 
L´ingresso nel sistema migratorio europeo avviene in sordina a cavallo tra la fine degli anni ’60 
e l´inizio degli anni ’70. È purtroppo difficile sapere con precisione quando tale ingresso ha 
avuto luogo, dato che le politiche migratorie italiane [...] si sono basate per un lungo periodo sul 
rifiuto di riconoscere l´esistenza di flussi d´immigrazione. La presenza non documentata, e 
quindi poco conosciuta, ha avuto quindi per molti anni domensioni simili, se non superiori, a 
quella registrata negli archivi. Anche i flussi regolari, inoltre, possono essere ricostruiti 
storicamente solo con molte difficoltà”. Livre tradução: Pode-se dizer que os primeiros 
trabalhadores estrangeiros chegaram na Itália durante os anos 60. Em 1969 o Ministério do 
Interior registrou 164 mil licenças válidas no final do ano, uma parte significativa dos quais, no 
entanto, emitidos para os cidadãos de países desenvolvidos. No final de 2002 as autorizações 
de residência válidas se tornaram mais de um milhão e meio [...]. o ingresso no sistema de 
migração europeia é silenciado na virada do final dos anos 60 e início dos 70. Infelizmente, é 
difícil saber com precisão quando esta entrada tenha ocorrido, uma vez que as políticas de 
Imigração italiana [...] foram baseadas por um longo tempo sobre a recusa em reconhecer a 
existência de fluxos de Imigração. A presença não documentada e, portanto, pouco conhecida 
teve por muitos anos dimensões semelhantes, se não superiores, àquela registrado nos 
arquivos. Mesmo os fluxos regulares também podem ser reconstruídos dificuldade vivenciada 
historicamente”. COLOMBO, Asher; SCIORTINO, Giuseppe. Gli immigrati in Italia. Bologna: 
Mulino, 1994. p. 16. 

379 Dados retirados de CORTI, Paola; SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. p. 159. 
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italiani all´estero. Tali novità demografiche indussero molti osservatori a 
dichiarare che l´Italia era ormai diventata um paese di immigrazione 
[...]380. 

No curso de 1997 a cifra oficial381 se multiplicou, atingindo o número de 

novecentos e oitenta e seis mil Imigrantes382 na Itália, aumentando para mais de 

dois milhões em 2004 e três milhões em 2006, atingindo a cifra de quatro milhões 

e duzentos mil no ano de 2010383. 

Em épocas de Globalização e de relações transnacionais muitos 

ousam afirmar que Migrações e Imigrações continuam sendo as mesmas. No 

entanto, deve-se ter em mente que cada processo localizado em determinado 

período histórico é composto por caracteres específicos que possuem as mais 

inúmeras variáveis . 

Deste modo, a fim de analisar o tema muito além da sua evolução 

histórica e das cifras características, parte-se do pressuposto de que as este nas 

últimas décadas sofreu consideráveis mudanças diante da situação mundial 

vivenciada a partir do fenômeno Globalização e suas dimensões, bem como 

frente à verificação da Transnacionalidade. 

3.4 AS MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS: UM DESAFIO PARA A ITÁLIA E PARA 

A UNIÃO EUROPEIA 

                                            
380 “Por um lado a população atual superou numericamente aquela residente e por outro que a 

população realmente pesquisada superava aquela que seria verificada no caso de ausência da 
migração: em suma, chegou mais pessoas do que partiram. Este resultado, surpreendente em 
um país de emigrantes, serviu para reforçar o que já havia surgido em pesquisas demográficas 
dos anos setenta, caracterizadas por uma inversão de tendência no saldo migratório graças ao 
maior peso do retorno dos italianos do exterior. Estas novidades demográficas levaram muitos 
observadores a declarar que a Itália tornou-se um país de Imigração” (tradução livre). CORTI, 
Paola; SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. p. 156. 

381 Há que se ressaltar que embora se trate de um número oficial, “queste cifre sottostimano 
sicuramente il numero dei lavoratori stranieri perchè domina nettamente l´immigrazione 
illegale”. Livre tradução: “estas cifras subestimam o número de trabalhadores estrangeiros pois 
refere-se à Imigração ilegal”. CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 123. 

382 CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 122. 
383 Dados retirados de CORTI, Paola; SANFILIPPO, Matteo. L´Italia e le migrazioni. p. 159. 
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A fim de tentar evidenciar as mudanças das grandes Migrações que 

tinham como origem a Europa, em comparação com os movimentos verificados 

hoje, Gozzini demonstra que não é possível comparar os fatores propulsionadores 

das grandes Migrações com aqueles que contribuem com as ocorrências atuais. 

Da mesma forma não é possível responder também se as Migrações de hoje 

representam maior ou menor quantidade das décadas precedentes384. 

Isto porque devem ser levados em consideração contextos distantes 

tanto no tempo quanto no espaço, significando que o momento atual que envolve 

as Migrações no planeta é novo, inédito, nunca antes percebido, e este ineditismo 

corresponde ao fato de se atribuir a estas o caráter transnacional. O mundo 

assiste, portanto a ocorrência de Migrações transnacionais ou transmigrações.  

Quando Bauman inicia sua obra385 mencionando que somos uma soma 

de diásporas, talvez não seja possível evidenciar o alcance e abrangência desta 

afirmação, principalmente pelo fato do autor utilizar vespas e abelhas de colmeias 

distintas386 como objeto de análise. Isto porque, para ele, 

[...] la fluidità delle appartenenze e il costante mescolarsi delle 
popolazioni sono la norma anche tra gli insetti sociali: e una norma 
apparentemente attuata in modo ‘naturale’, senza bisogno di ricorrere a 
commissioni governative, disegni di legge frettolosamente introdotti, 
corti supreme e centri di permanenza temporanea per richiedenti 
asilo387. 

                                            
384 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 18. 
385 BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori. Bari: Laterza, 2010. 
386 Para justificar esta afirmação o autor apresenta a seguinte metáfora: faz uma comparação com 

as colmeias de vespas e abelhas a partir de alguns estudiosos de um zoológico de Londres 
que se deslocaram para realizar um experimento no Panamá e verificaram que, em média, 
56% das vespas mudam de colmeia durante sua vida. Estas, naturalmente são aceitas nas 
novas colmeias como parte integrante do novo grupo, ou seja, as colmeias são populações 
mistas de vespas nativas e vespas Imigrantes, que trabalham e vivem juntas, 
independentemente da origem dos seus integrantes. Assim o autor afirma que as vespas 
Imigrantes não são estranhas ao grupo, pois, quiçá, podem ser até parentes próximas das suas 
atuais colegas. BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori. p. 03. 

387 “[...] a fluidez da adesão e da constante mistura das populações são a norma também entre os 
insetos sociais: um implementado aparentemente de forma ‘natural’, sem necessidade de 
recorrer à comissões do governo, leis forçosamente criada, cortes supremas e centros de 
detenção temporários para os requerentes de asilo” (tradução livre). BAUMAN, Zygmunt. 
L´etica in un mondo di consumatori. p. 06. 
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A realidade é verdadeiramente esta: somos uma soma de diásporas 

verificadas no local e no global, ambas compostas por uma soma de diferentes 

etnias que não se reporta a governos e comissões para seu próprio 

reconhecimento. Significa, conforme afirma o autor que “Ormai siamo tutti, o lo 

stiamo diventando rapidamente, come le vespe di Panama”388. Tudo isso é 

verificado em virtude do caráter transnacional das Migrações. 

Neste norte, as Migrações transnacionais podem ser definidas 

inicialmente como o processo mediante o qual os Imigrantes constroem 

elementos de ligação tanto com seu país de origem quanto com seu país de 

destino, ou seja, entre diferentes diásporas. No entanto, para que se possa utilizar 

este conceito, faz-se necessário “cessare di concepire la migrazione come un 

processo che ha un luogo d´origine e un luogo di destinazione”389.  

Tal fato tornava-se comum, pois no passado, diante das dificuldades de 

comunicação e locomoção, os Imigrantes rompiam quase que completamente as 

relações sociais e ligações culturais com seu país de origem, aderindo única e 

exclusivamente ao contexto econômico, político e cultural do país de 

permanência. Significa, portanto, que o “cordão umbilical” com a terra era cortado, 

o que era claramente justificável, pois os contatos mantidos entre terra de origem 

e de destino eram exclusivamente para transferir as experiências migratórias aos 

que continuavam na “terra-mãe” e nada mais. 

Hodiernamente o então Transmigrante390 se utiliza das “benesses” 

oferecidas pelas técnicas da Globalização - como o aprimoramento dos meios de 

comunicação e a facilidade de mobilidade em curtos espaços de tempo por 

exemplo - para realizar uma Migração, que hoje se apresenta como uma relação 

transnacional. Deste modo, a figura do Transmigrante é “caratterizzata dalla 

                                            
388 Livre tradução: “Agora somos todos ou estamos rapidamente nos transformando como as 

vespas do Panamá”. BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori. p. 09. 
389 Tradução livre: “Parar de compreender a migração como um processo que possui um local de 

origem e um local de destino”. AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle 
migrazioni transnazionali. p. 45. 

390 A partir deste ponto as expressões Imigrantes e Transmigrantes serão utilizadas como 
sinônimas, a fim de se referir ao fator humano das migrações hoje consideradas 
transnacionais. 



150 
 

partecipazione simultanea ad entrambi i poli del movimento migratorio e dal 

frequente pendoralismo tra di essi”391. 

Assim, embora o Estado seja o ponto de partida para analisar a 

ocorrência das Migrações transnacionais, esta possui uma perspectiva mais 

abrangente: não é possível analisar o fenômeno somente a partir do local de 

origem dos Transmigrantes; noutro norte, também não se pode avaliá-lo dentro 

dos limites territoriais do destino das Migrações. Muitas variáveis intercedem 

neste meio: quem sabe o Transmigrante possua como origens locais diferentes do 

seu país e, quem sabe o destino atual seja um de muitos outros que estão por vir. 

Resta levar em consideração e enaltecer que a Transnacionalidade das 

Migrações propicia o mantenimento das ligações sociais do Transmigrante com o 

seu país de origem, seus costumes e sua bagagem cultural. É isto que ele levará 

consigo na forma de bagagem e que denota o caráter transnacional da relação. 

Hoje, com a Transnacionalidade das Migrações, o Imigrante traz 

consigo toda sua bagagem cultural e social e a insere no novo país 

estabelecendo novas interconexões com os territórios distintos, ou seja, continua 

mantendo um elo com seu país de origem e começa a construir relações no país 

de destino. Tal fato é chamado pela doutrina de Redes migratórias. 

Denota Ambrosini que “Le reti migratorie sono definibile come 

complessi di legami interpersonali che collegano migranti, migranti preccedenti e 

non migranti nelle aree di origine e di destinazione”392. Esta é uma das principais 

diferenças entre os antigos e os novos processos migratórios. Diversamente dos 

grupos ou de qualquer outro tipo de junção social, as redes - que demonstram 

uma das características de relação transnacional das Migrações - são atribuídas 

ao indivíduo e sobre o indivíduo: este será o nó, a sua única parte permanente e 

                                            
391 Livre tradução: “caracterizada pela participação simultânea em ambos os pólos do movimento 

migratório e do frequente pêndulo entre eles”. AMBROSINI, Maurizio. Un’altra 
globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 45. 

392 Livre tradução: “As redes de migração são definidas como conjuntos de laços interpessoais que 
ligam migrantes, migrantes precedentes e não migrantes nas áreas de origem e destino”. 
AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 16. 
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irremovível. Cada indivíduo é portador, teoricamente, de uma rede exclusiva que 

se liga às demais redes existentes, seja no país de origem ou no país de destino. 

Os Transmigrantes compõem, por sua vez, o fator humano de um 

processo social - as Migrações transnacionais – que possui como produto as 

Redes migratórias, as quais são responsáveis pela manutenção e avivamento do 

processo de desenvolvimento de relações múltiplas de origem familiar, 

econômica, política e religiosa. O mais notável é que mesmo a mais rígida política 

migratória existente não é capaz de conter este avivamento, não é capaz de fazer 

cessar a manutenção das redes e, consequentemente, o seu caráter 

transnacional. 

Para restar mais clara a ideia das Redes migratórias, convém analisar 

o posicionamento de Baumann393 acerca das características do fator 

transnacional atribuído às Migrações. Conforme já mencionado, o autor entende 

que a Transnacionalidade é composta por todos os vínculos que perpassam os 

limites do Estado nacional. Isto significa que as Migrações compõem, juntamente 

com tantos outros liames hoje estabelecidos sem limitação com o território 

soberano de determinado Estado, um dos aparatos transnacionais existentes. 

Para o autor, os processos transnacionais são dispostos em três planos: 

familiaridade à longa distância, Transnacionalidade política ou religiosa e o plano 

das trocas entre as diásporas394.  

De maneira muito simples é possível verificar que o fenômeno 

migratório se enquadra perfeitamente nos três planos da Transnacionalidade: o 

primeiro, pois diz respeito às ligações que as famílias de Transmigrantes mantêm 

ou estabelecem com os costumes da sua pátria; o segundo se refere ao fato de 

que as discussões e lutas religiosas ou de ideologia política não se restringem 

mais aos limites geográficos do país de origem dos Transmigrantes; o terceiro 

trata dos problemas similares evidenciados pelas diferentes diásporas localizadas 

em um mesmo Estado quanto à luta por direitos considerados fundamentais, pela 

relutância quanto à exclusão social e xenofobia, por exemplo. 

                                            
393 BAUMANN, Gerd. L´enigma multiCulturale. p. 160. 
394 BAUMANN, Gerd. L´enigma multiCulturale. p. 161. 
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É obvio que estes três planos são genéricos e possuem subdivisões 

tão complexas quanto o próprio fenômeno. É também claro que a partir destes 

planos os Transmigrantes tecem liames que permeiam suas relações no país de 

destino e interferem nas suas relações com o país de origem sem a necessidade 

de qualquer espécie de interferência ou autorização estatal. 

Neste norte, Gozzini, defende que: 

In effetti considerazioni di questo genere entrano a comporre un quadro 
più ampio, entro il quale reticoli comunitari a distanza, flussi di 
informazioni e conoscenze, catene migratorie tra località di partenza e 
di arrivo dei migranti assolvono un ruolo altrettanto importante, se non 
prevalente. Attraverso le generazioni il ‘trapianto’ delle comunità di 
migranti ha costruito nuove e particolari hyphenated ethnic identities 
(“italo-americani”, “ispano-americani”): una sorta di identità 
transnazionali della “diaspora” che mantengono vivo un rapporto con la 
patria d´origine, a sua volta intrecciato in forme più o meno conflittuali 
alla lealtà nazionale nei confronti del paese di destinazione395.  

Assumir a Transnacionalidade como elemento das Migrações significa 

observar com mais atenção uma das suas faces há tempos escondida e anulada, 

vez que elas não são compostas somente por uma viagem de ida a um país 

diferente. Isto é somente um detalhe frente a todas as relações, intercâmbios, 

influências e redes que circundam as Migrações transnacionais, atravessando 

fronteiras, interagindo com os locais de origem e incorporando no quotidiano 

aspectos de bifocalidade e de estilos de vida transnacionais. 

É a partir dos resultados das cadeias migratórias e das experiências 

das redes que o ciclo migratório transnacional se intensifica e é constantemente 

fomentado principalmente por fatores de ordem econômica avivada pelas 

dimensões da Globalização. Embora não seja possível medir a intensidade destas 

relações, o que se sabe é que um Transmigrante é mais um Ser Humano 

                                            
395 “Na verdade, considerações desse tipo compõem um quadro mais amplo em que as redes 

comunitárias à distância, os fluxos de informação e conhecimento, correntes migratórias entre 
os locais de partida e de chegada de migrantes desempenham um papel igualmente 
importante, senão dominante. Através de gerações, o ‘transplante’ das comunidades migrantes 
construiu novas e especiais hyphenated ethnic identities (‘ítalo-americano’, ‘hispano-
americanos’), uma espécie de identidade transnacional da ‘diáspora’ que mantêm uma relação 
com a pátria de origem, por sua vez, interligada em mais ou menos conflitante à lealdade 
nacional para o país de destino” (tradução livre). GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di 
oggi. Una storia comparata. p. 61. 
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envolvido em uma relação transnacional que se organiza por meio de Redes 

migratórias e consegue, na maioria das vezes, manter vínculos que desconhecem 

a transposição de fronteiras ou nacionalidades, quer seja de forma direta por meio 

de comunidades de Transmigrantes ou associações do tipo, quer de forma 

indireta por meio do envio de valores à terra de origem ou por testemunhos de 

atividades e experiências etc. 

Além disso, muitos são os filhos de Transmigrantes que, se 

questionados, nem sabem quais das origens formam ou contribuem para sua 

bagagem cultural. Sentem-se daqui, de lá, de todo lugar. Sentem-se 

transnacionais, nascidos em um local, com pais e parentes nascidos em outro, 

mas que conseguem contrabalançar o pertencimento, o respeito e a identificação. 

Deste modo, contrariamente às interpretações prevalentes que tendem a 

apresentar a instalação do Transmigrante como um processo de implícito 

desligamento com a terra de origem, as redes das Migrações transnacionais 

implicam na manutenção dos laços e das relações dos Transmigrantes tanto com 

sua terra de origem quanto com a Sociedade de destino.  

3.4.1 As Migrações transnacionais como uma ameaça 

Diante da complexidade do fenômeno migratório, é corriqueira a 

ambiguidade acerca de qual Migração o Transmigrante deve escolher, como se 

este pudesse sempre optar racionalmente a respeito396. Esta pergunta parece 

endereçar a uma fácil resposta, mas seus fatores de interferência não são tão 

simples assim.  

Embora a criação de políticas de Imigração restritivas por parte de 

muitos países - e notadamente pela União Europeia - tenham como objetivo a 
                                            

396 Conforme denota Mejias, “O Imigrante não quer deixar o local ao qual pertencia, pois o 
movimento de pessoas desde seus territórios de origem até os países do Norte, por exemplo, 
não corresponde somente a uma distribuição de Seres Humanos em áreas geográficas com 
distinto potencial de renda e expectativas, mas também representa a inviabilidade crônica que 
experimentam amplas regiões do planeta para oferecer condições de vida digna à maioria do 
seu povo”. MEJIAS, Felipe Morente. El reto de la inmigración para las Sociedades del 
bienestar. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. Universidade de Jaen, Espanha. 
Disponível em <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 
12. 
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restrição das Migrações consideradas irregulares, é forçoso afirmar que seus 

resultados tem se mostrado fracassados397. É publicamente reconhecido que 

“Maggiori restrizioni alla frontiera producono più ingressi illegali e periodiche 

sanatorie dei clandestini”398. Não é forçoso repetir também que o constante 

aumento de Transmigrantes em condição irregular no território europeu tem sido 

visto como um problema de ordem pública399.  

No hemisfério Norte, especialmente nos países receptores de mão de 

obra, existe uma evidente percepção negativa tanto das Migrações quanto dos 

Transmigrantes400. Manzano401 entende que esta imagem está estreitamente 

                                            
397 A título exemplificativo, cita-se a constante luta do governo italiano contra a invasão de 

Imigrantes oriundos do Oriente Médio e do Norte da África em razão da “Primavera Árabe”. A 
este respeito, a agência de gestão e coordenação dos Estados membros da União Europeia 
para a segurança de fronteiras (Frontex) registrou um aumento de 80% no número de 
Imigrantes ilegais, o que atribuiu à 'Primavera Árabe'. O principal destino, durante o primeiro 
semestre de 2011, foi a ilha italiana de Lampedusa, onde chegaram mais de 50 mil Imigrantes 
ilegais, valor que foi considerado recorde absoluto desde a entrada em vigor dos controles de 
fronteira na União Europeia. As autoridades europeias também registraram um aumento de 
pessoas provenientes do Norte de África nas fronteiras da Grécia e de Malta, sendo em maior 
número os tunisinos, seguidos por afegãos, nigerianos e paquistaneses, de acordo com os 
dados divulgados pela Frontex. Dados obtidos do site da FRONTEX - Agência Europeia de 
Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União 
Europeia (site oficial). Disponível em: <http://www.frontex.europa.eu/>. Acesso em: 18 out. 
2012. 

398 Livre tradução: “Maiores restrições nas fronteiras produzem mais ingressos ilegais e periódicas 
anistias dos clandestinos”. GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia 
comparata. p. 141. 

399 Ferrero trata do assunto fazendo menção ao papel desempenhado pela mídia, proliferando 
uma imagem errônea e homogênea acerca dos Imigrantes. Para o autor, “Da un lato sono 
assai più visibili gli immigrati che hanno lavori precari, in particolare quelli legati al commercio 
ambulante o che svolgono attività ilegali. Dall´altro gli immigrati che svolgono lavori di 
assistenza familiare o in agricoltura o industriali sono pressochè invisibili. Vi è quindi uma 
fortíssima asimmetria di divisibilità, ulteriormente enfatizzata dai mezzi di comunicazione di 
massa. Basti pensare che se tre immigrati dirottano un autobus conquistano le prime pagine dei 
giornali, mentre due milioni di immigrati che lavorano quotidianamente, regolarizzati e pagando 
le tasse, non fanno assolutamente notizia. Il lavoro degli immigrati è invisibile, mentre fa notizia 
solo il delinquente”. Livre tradução: “Por um lado são muito mais visíveis os migrantes que têm 
empregos precários, em particular aqueles relacionados ao comércio de rua ou fazendo ilegais 
negócios. Do outro, os Imigrantes que desenvolvem trabalhos de apoio familiar, na agricultura 
ou na indústria são quase invisíveis. Existe, portanto, um elevado grau de assimetria de 
divisibilidade humana, ainda mais realçado pelos meios de comunicação de massa. Basta dizer 
que, se três Imigrantes sequestrarem um ônibus conquistam as primeiras páginas dos jornais, 
enquanto dois milhões de Imigrantes que trabalham diariamente de maneira regular e pagas os 
impostos não fazem absolutamente notícia. O trabalho dos Imigrantes é invisível, enquanto faz 
notícia somente os delinquentes”. FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero 
che cade che la foresta che cresce. p. 41. 

400 MANZANO, Irene Rodriguez. Motores, dinámicas y consecuencias de los flujos migratorios 
internacionales: mitos e hechos. In, DELAYGUA, J. J. Forner. Fronteras exteriores de La U.E. 
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associada a dois fatores: por um lado, o fato de que nesta parte do mundo se 

tende a centrar a atenção nos Imigrantes ilegais, nas atividades das máfias que 

traficam Seres Humanos, nos problemas que suscitam sua integração com a 

População local; por outro, a referida imagem resulta também da crença comum 

de que os movimentos migratórios correspondem quase exclusivamente à direção 

Sul-Norte e, portanto, de que é fundamentalmente esse último que sofre as 

consequências. 

No entanto, embora os nacionais tenham plena consciência da 

necessidade da presença dos Transmigrantes para a realização de trabalhos aos 

quais os europeus não querem se submeter, estes insistem em fazer de conta 

que os Transmigrantes são invisíveis em alguns momentos e, em contrapartida, 

os tratam como um distúrbio quando estes pugnam por qualquer reconhecimento. 

Vale destacar que “è evidente che l´immigrazione è un fenomeno strutturale, 

basato sul fatto che i paesi poveri producono migranti e i paesi ricchi hanno 

bisogno del lavoro dei migranti. È evidente che se non ci fossero immigrati, l´Italia 

non funzionerebbe”402. 

Independentemente da certeza da necessidade da mão de obra 

Imigrante - como exemplo cita-se o trabalho na agricultura, trabalhos domésticos 

e de cuidados com idosos403 -, os países da União Europeia tendem a defender 

                                                                                                                                  
e inmigración a España: relaciones internacionales y derecho. Valencia: Escuela 
diplomática, 2007. p. 13.  

401 MANZANO, Irene Rodriguez. Motores, dinâmicas y consecuencias de los flujos migratórios 
internacionales: mitos e hechos. In, DELAYGUA, J. J. Forner. Fronteras exteriores de La U.E. 
e inmigración a España: relaciones internacionales y derecho. p. 10-12. 

402 “[...] è evidente que a Imigração é um fenômeno estrutural, baseado no fato de que os países 
pobres produzem migrantes e os países ricos têm necessidade de do trabalho dos migrantes. 
É evidente que se não existissem os Imigrantes a Itália não funcionaria” (tradução livre). 
FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. 
p. 59. 

403 O caso das cuidadoras de idosos, chamadas de badanti (substantivo feminino, caracterizado 
por ser desenvolvido por mulheres não tão jovens que adentram ao território italiano e europeu, 
geralmente vindas do norte europeu, para trabalhar em residências para cuidar de pessoas 
idosas, em troca de humildes salários que, por ofertarem muitas vezes moradia e alimentação, 
tornam-se atrativos) é um bom exemplo desta situação. Ferrero relata em sua obra que as 
badanti são aceitas como pessoas que acudem os idosos italianos, as quais não são 
reconhecidas como pessoas que possuem o direito de viver como os italianos com direito ao 
lazer por exemplo. Cita o autor que é emblemático o caso de uma família italiana que tem em 
casa uma badanti clandestina e se lamenta da Imigração em geral. É um verdadeiro fenômeno 
de remoção coletiva, em que os italianos tem a necessidade do imigrado concreto em carne e 
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um fechamento das fronteiras para o recebimento deste contingente humano, o 

que só contribui para a clandestinidade e todas as mazelas advindas desta 

condição de vida. Isto é demonstrado pelas constantes alterações que produzem 

o enrijecimento das políticas migratórias nos países da UE, inclusive na Itália404. 

Sua já citada ineficácia possui estreita ligação com a visão policiesca das 

Migrações, segundo a qual os Transmigrantes apresentam uma ameaça à 

segurança do Estado e ao bem-estar da População nacional. 

Estereótipos como estes são comuns quando relacionados à diferença. 

Os discursos da mídia e da política conduzem a este pensamento unificador. Isto 

significa que o que as pessoas pensam e os pesadelos que possuem são muito 

piores do que a realidade. “Vuol dire che anche l´industria della comunicazione è 

spesso una vera e propria industria della paura”405. Além disso, conforme se 

depreende da contribuição de Lopes conclui-se que:  

Os discursos da política e as práticas atuais (legislação, policialização) 
induzem a pensar que imigrar é crime, pois a Imigração é controlada 
pela polícia, e os Imigrantes estão sujeitos a serem presos (ou 
confinados em centros de detenção, que é quase a mesma coisa) e 
deportados para seus países de origem, mesmo quando mais que 
Imigrantes, são refugiados por motivos de subsistência. A mídia já 
consagrou ao termo Imigrante uma condição de ilegalidade 
intrínseca406.  

                                                                                                                                  
osso, mas não aceita o fenômeno da Imigração enquanto tal. Significa que muitos italianos 
querem o trabalho dos Imigrantes, mas não os querem. FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa 
più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 60. 

404 “Eppure le migrazioni, con il loro crescente influsso sulla vita e sull’immaginario della società 
riceventi, sono lì a testimoniare la relativa porosità dei confini nazionali, malgrado gli sforzi di 
chiusura, e suggeriscono la continua trasgressione delle regole che vorrebero riservare la 
libertà di muoversi soltanto agli abitanti delle zone ricche del pianeta”. Livre tradução: “No 
entanto, as migrações, com sua crescente influência na vida da Sociedade e sob o imaginário 
dos destinatários, estão lá para testemunhar a porosidade relativa das fronteiras nacionais, 
apesar dos esforços de fechamento, e sugerem a contínua transgressão das regras que 
queriam reservar como a liberdade de movimento apenas para moradores de áreas ricas do 
planeta”. AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni 
transnazionali. p. 07. 

405 “Quer dizer que também a indústria da comunicação é geralmente uma verdadeira e própria 
indústria do medo” (tradução livre). FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero 
che cade che la foresta che cresce. p. 60. 

406 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 
perspectiva de Direitos Humanos. p. 64. 
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Muitos continuam a reafirmar que os dados sobre a criminalidade são 

claros, pois os Transmigrantes seriam os grandes responsáveis pelo aumento de 

crimes ocorridos. Conforme menciona Ferrero, tal afirmação seria irônica se não 

fosse triste, inicialmente porque os crimes praticados na Itália são, na sua maioria, 

de autoria jovem, e os Transmigrantes jovens existem em maior quantidade se 

comparada à quantidade de jovens existente na Sociedade italiana. Além disso, 

os dados mencionam que a prática de crimes é atribuída, em maior volume, aos 

clandestinos do que em relação aos regulares. Para o autor, isto somente 

demonstra a necessidade de promover políticas que favoreçam a regularidade e 

potencializem a integração social407. 

Dal Lago denota que no caso da Itália, o movimento de fechamento 

desta Sociedade em relação aos Imigrantes é verificado pelas diversas práticas 

sociais estabelecidas, a partir das quais os Transmigrantes são excluídos e 

transformados em inimigos da Sociedade. Para o autor, a situação de pânico 

instalada na Sociedade italiana foi instigada pela mídia e pelas políticas de 

restrição dos Imigrantes, que resultou em vários decretos e provimentos de lei 

que possuíam o objetivo declarado de “filtrar” os Imigrantes, aceitando uma 

quantidade estabelecida de “bons” e fechando a porta na cara dos demais. 

Cabe destacar que não se trata de defender cegamente que 

Transmigrantes não são responsáveis pela prática de qualquer crime. Isto porque 

a criminalidade atinge qualquer nacionalidade408, independente da condição de 

regularidade ou irregularidade da pessoa envolvida. O que muda é o alcance da 

                                            
407 FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 

42. 
408 Em sua obra, Dal Lago tenta tecer um comparativo a fim de demonstrar o por quê do alto índice 

de Imigrantes na população carcerária italiana expondo que: “I migranti sono iper-rappresentati 
nella popolazione carcerária (una media del 27%, con picchi del 50% in alcuni carceri 
circondariali), anche perchè non possono usufruire di misure alternative alla detenzione, se privi 
di permesso di soggiorno. Come indicano alcune ricerche, la probabilità che gli stranieri 
denunciati siano condannati è 5 volte quella degli italiani, inoltre sono condannati con maggior 
severità per gli stessi reati”. Livre tradução: Os Imigrantes estão super representados na 
população carcerária (uma média de 27%, com picos de 50% em algumas prisões), em parte 
porque eles não podem fazer uso de alternativas à prisão, se não possuírem a autorização de 
permanência no país. Como alguns estudos indicam, a probabilidade de que os estrangeiros 
sejam condenados é cinco vezes maior do que os italianos, e eles também são mais 
severamente condenados pela prática de um mesmo crime”. DAL LAGO, Alessandro. Non-
persone: l´esclusione dei migranti in una società globale. 3.ed. Milano: Feltrinelli, 2008. p. 31. 
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reprovação social, pois “é o sistema que empurra para a criminalidade”409 e pré-

define alguns como marginais: “In quanto bersaglio delle ossessioni di una società 

e legalmente inesistente, perchè escluso dai sistemi giuridici nazionali, un 

migrante è un essere umano puramente marginale”410.  

Seguindo o entendimento de Dal Lago, a discriminação dos 

Transmigrantes se inicia a partir da linguagem utilizada para defini-los, a qual, 

mesmo utilizando termos diferenciados – como estranhos, extra-comunitários, 

clandestinos, do terceiro mundo -, não somente falsificam a realidade social e 

existencial destes, mas denotam que são naturalmente miseráveis, ameaçadores 

e dispostos à prática de crimes411. Assim, deparados com as constantes ondas 

migratórias, os países europeus e principalmente a Itália, após uma primeira fase 

de indiferença, criou teorias excludentes, derrubando sobre os Imigrantes a 

própria incapacidade de afrontar as Migrações transnacionais. 

La violenza razzista delle minoranze ideologiche, l´indifferenza venata 
di ostilità delle maggioranze silenziose, la discriminazione giudiziaria, 
l´esclusione sociale sono forme diverse in cui una società 
sostanzialmente solidale e compatta nella paura dei migranti (a onta 
delle sua “differenze” ideologiche e politiche) erige una barriera 
invalicabile tra “loro” e “noi”, anche se ad alcuni di loro permette di 
soggiornare temporareamente tra noi. “Loro” sono tutti coloro che, per 
qualsiasi motivo, pretendono di vivere tra noi pur non essendo come 
noi412. 

Significa, portanto, que os Transmigrantes são “os outros”, aqueles que 

possuem certa estraneidade frente a “nós”, donos do local onde “aqueles” 

                                            
409 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 

perspectiva de Direitos Humanos. p. 64. 
410 “Enquanto alvo das obsessões de uma Sociedade e sendo legalmente inexistente porque é 

excluído do sistema jurídico nacional, um migrante é um ser puramente marginal” (tradução 
livre). DAL LAGO, Alessandro. Non-persone: l´esclusione dei migranti in una società globale. 
3.ed. Milano: Feltrinelli, 2008. p. 237. 

411 DAL LAGO, Alessandro. Non-persone: l´esclusione dei migranti in una società globale. p. 43. 
412 “A violência racista das minorias ideológicas, a indiferença vinda de hostilidade das maiorias 

silenciosas, a discriminação judiciária, a exclusão social são formas diversas nas quais uma 
Sociedade substancialmente unida e compactada quanto ao medo dos migrantes (a vergonha 
das suas diferenças ideológicas e políticas) constrói uma barreira intransitável entre ‘eles’ e 
‘nós’, mesmo se a alguns deles se permite ficar temporariamente entre nós. ‘Eles’ são todos 
aqueles que, por qualquer motivo, pretendem viver entre nós mesmo não sendo como nós” 
(tradução livre). DAL LAGO, Alessandro. Non-persone: l´esclusione dei migranti in una società 
globale. p. 44. 



159 
 

pretendem se instalar. E as consequências tomam maiores proporções quando 

“os outros” implementam as Redes migratórias, ou seja, produzem a integração 

de novos “outros” recém-chegados ou que ainda estão por vir. Às comunidades e 

redes familiares de Transmigrantes que acolhem e integram os novos “outros” se 

contrapõem redes criminais que prevêem uma divisão de controle territorial por 

nacionalidade e tipo de crime, existindo, portanto, um nexo errôneo entre 

criminalidade e Migração413. No caso italiano, por exemplo, roubos são 

prerrogativa dos eslavos, o comércio de heroína pertence ao Norte de África, os 

albaneses vendem drogas leves, a cocaína vem sempre da América Latina e a 

exploração da prostituição de albaneses e nigerianos.  

Sem exceção, o que as mesmas pesquisas tendenciosas deixam de 

enunciar é que a ligação entre Imigração e criminalidade diz respeito a apenas 

uma pequena minoria, geralmente recusada e colocada de lado pelas suas 

próprias comunidades de Transmigrantes, cuja presença, no entanto, parece estar 

intimamente ligada não somente aos canais de Imigração ilegal, mas também à 

ausência de condições ou políticas ativas de reunificação familiar e 

reconhecimento da Dignidade dos envolvidos. 

É claro que criar a figura do medo, do afastamento, da repugnação 

junto à Sociedade de destino é muito mais simples para o Estado recebedor do 

que pensar em qualquer política de integração. Ambrosini defende o reavivamento 

da figura do “patrocinador” inserido quando da lei Turco-Napolitano e rapidamente 

cancelado pela Lei Bossi-Fini. Este instituto denotava a Transnacionalidade das 

Migrações ao reconhecer a importância das redes de relações quando da 

acolhida e da colocação em um trabalho de um Transmigrante recém-chegado. 

                                            
413 Exemplo das ações anti-Imigração de cunho racista promovidas no território italiano podem ser 

verificadas no manifesto da Liga Norte de agosto de 1998 em prol da colheita de assinaturas 
defendendo “No all´immigrazione”, o qual enunciava em um cartaz: “Fermiamoli! Arrivano a 
milioni. Stop. Fuori dalle palle.Firma anche tu il referendum che li rispedisce a casa loro”. Outro 
manifesto eleitoral da Liga Norte tinha como slogan: “Un voto in più alla Lega, un albanese in 
meno a Milano”. PIRA, Andrea. Immigrazioe, humans rights watch. Il fatto quotidiano. 
Disponível em:<http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/18/immigrazione-human-right-watch-dal-
1998-morti-in-mare-3-500-migranti/327194/>. Acesso em: 01 out. 2012. 
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Concorda-se plenamente com a afirmação de que “Un immigrato sponsorizzato 

ha minori probabilità di cadere nella marginalità e diventare un carico sociale”414. 

No entanto, torna-se muito mais conveniente manter viva a figura 

amedrontadora do Transmigrante a fim de desviar a atenção quanto aos 

problemas econômicos criados pela atual ordem mundial, responsáveis pela 

existência da grande maioria das Migrações desesperadoras pelo mundo415. 

Deste modo, estas figuras tão temidas, dotadas de um status jurídico totalmente 

esvaziado, possuem duas opções: render-se ao mundo do crime ou, como na 

maioria das vezes ocorre, ser a figura tão desejada por empresas e 

empreendedores que buscam incessantemente por sujeitos desesperados e 

amedrontados que não criarão óbices à realização de trabalhos em péssimas e 

miseráveis condições.  

São interessantes se forem constantemente criminalizados; não farão 

barulho se mantidos no anonimato; são requeridos constantemente pela 

economia desenvolvida, pois necessitam preencher os vazios deixados pelos 

afortunados que nasceram no hemisfério Norte; são eles que poderão realizar os 

trabalhos dos “cinco Ps”: “precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, penalizzati 

socialmente”416. E isto, além de ser uma afronta ao Ser Humano, tolhe qualquer 

possibilidade de integração dos Transmigrantes na Sociedade acolhedora. 

3.4.2 A Dicotomia entre a assimilação e a integração dos Transmigrantes 

A complexidade dos problemas, a existência de perspectivas 

antagônicas, os processos de interação e de construção de formas diversas de 

                                            
414 “Um Imigrante patrocinado possui menos probabilidade de cair na marginalidade e se tornar 

uma carga social” (tradução livre). AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida 
delle migrazioni transnazionali. p. 217 

415 Este é o posicionamento de Ianni, segundo o qual “Um dos aspectos mais notáveis das 
migrações em curso no século XX, continuando pelo século XXI, expressa o modo pelo qual se 
desenvolve a nova divisão transnacional do trabalho e da produção. Em sua grande maioria, os 
migrantes são ou se tornaram trabalhadores em busca de emprego. [...] Cabe reconhecer, no 
entanto, que a multidão de migrantes que se espalha pelo mundo envolve um vasto processo 
de transculturação”. IANNI, Octavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo. p. 95-96. 

416 “precários, pesados, perigosos, pouco pagos, penalizados socialmente” (tradução livre). 
AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 08. 
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convivência mais ou menos conflituosas na Sociedade de destino resultam em 

uma série de interrogações acerca das Migrações transnacionais e a forma como 

se dará a inserção dos Transmigrantes nestes locais.  

Não restam dúvidas de que tais indagações foram consideravelmente 

acentuadas quando o fenômeno migratório passou a apresentar características de 

Transnacionalidade, pois inéditas relações e novas formas de agir e de pensar 

passaram a fazer parte do seu contexto. Mas deve-se, inicialmente, levar em 

consideração que: 

Un vero emigrante soffre, tradizionalmente, di una triplice dislocazione: 
perde il suo luogo, entra in una lingua straniera e si trova circondato da 
esseri i cui codici di comportamento sociale non sono molto diversi, e a 
volte persino offensivi, rispetto ai suoi. E questo è ciò che rende gli 
emigranti figure tanto importanti perchè le radici, la lingua e le norme 
sociali sono fra le più importanti componenti nella definizione 
dell´essere umano. L´emigrante, cui sono negate tute e tre, è obbligato 
a trovare nuovi modi di descrivere se stesso, nuovi modi di essere 
umano417.  

A natureza complexa das Migrações transnacionais, compostas por 

uma pluralidade de fatores econômicos, sociais e culturais desencadeia um 

também complexo âmbito de relações sociais que envolve atuais, futuros e 

possíveis Transmigrantes, Sociedade de partida e de destino, ordens religiosas e 

Estados diversos.  

Deste modo, tais ocorrências cingem-se em torno da questão de como 

acolher o Transmigrante e qual relação será estabelecida por este na Sociedade 

receptora, se será assimilado ou integrado. Denota-se que ambos acontecimentos 

possuem estreita ligação com o Multiculturalismo, embora o primeiro se apresente 

como um inimigo e o segundo como uma alternativa a um possível devir 

multicultural, conforme será mencionado a seguir. 

                                            
417 “Um verdadeiro Imigrante sofre, tradicionalmente, de uma tripla deslocação: perde o seu lugar, 

entra em uma língua estrangeira e se encontra circundado de seres cujos códigos de 
comportamento social não são muitos diversos, e as vezes inclusive ofensivos respeito aos 
seus. E isto é o que atribui aos Imigrantes figuras tão importantes pois as raízes, a língua e as 
normas sociais estão dentre os mais importantes componentes na definição dos Seres 
Humanos. O Imigrante, quando lhes são negados todos os três, è obrigado a encontrar novos 
modos de descrever a si mesmo, novos modos de Ser Humano” (tradução livre). GOZZINI, 
Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 134. 
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A assimilação dos Transmigrantes pode ser compreendida como um 

processo orgânico, unívoco e linear que possui o objetivo de fazer com que os 

envolvidos se adequem ao novo contexto social, assumindo os hábitos mentais e 

os estilos de vida, tornando-se similares aos nativos, vindo até a serem 

confundidos com estes nas várias dimensões da vida quotidiana418. A este 

respeito, Onfray menciona que  

O capitalismo criou, desde o momento em que passou a dominar 
sozinho, as condições que permitem com muita frequência e 
tragicamente uma assimilação do pobre, do proletário e do deportado, 
associados em uma comunidade de destino, privados de sua 
individualidade, submetidos, sujeitos, submissos e sem esperança de 
sair dos cárceres nos quais se estagnam como se expiando um erro 
maior, um pecado capital: o de ter vindo à luz, de ter nascido.419 

Esta teoria fez parte da experiência histórica dos Estados Unidos até a 

metade do século XIX, na qual o Imigrante era visto como um homem de lugar 

nenhum, um Ser Humano sem passado e, portanto, livre para aderir sem reservas 

à nova forma de vida420. É de se notar que a assimilação dos Transmigrantes e o 

Multiculturalismo421 se apresentam em um ambiente de contradições, dificilmente 

regulado por lei segundo critérios absolutos, correndo o risco de alimentar, ao 

invés de reduzir, o perigo de tendências separatistas e oposicionistas.  

                                            
418 Esta é a posição adotada por AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle 

migrazioni transnazionali. p. 182. 
419 ONFRAY, Michel. A política do rebelde: tratado de resistência e insubmissão. Tradução de 

Mauro Pinheiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. p. 47. 
420 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 135.  
421 Tal afirmação é utilizada por Gozzini. Para a autora, “All’assimilazionismo si contrapone il 

Multiculturalismo, al meltIng pot la salad pot: tra le funzioni della democrazia liberale si inscrive 
anche quella di tutelare le diversità dall´azione omogeneizzante dello stato e del mercato, i diritti 
umani fondamentali comprendono anche il diritto a conservare la propria identità etnica (parlare 
la propria lingua, portare il velo...) altrimenti minacciata da un lealismo costituzionale comunque 
fondato sulla prevalenza di una identità sulle altre”. Livre tradução: “Ao assimilacionismo se 
contrapõe o Multiculturalismo, a um caldeirão de fusão, ao pote de salada: entre as funções da 
democracia liberal existe também aquela de proteger as diversidades das ações de 
homogeneização do Estado e do mercado, os direitos humanos fundamentais, incluindo o 
direito de conservar a própria identidade étnica (falar a própria língua, usar o véu ...), muitas 
vezes ameaçada por uma lealdade constitucional fundado, de toda maneira, na prevalência de 
uma identidade sobre as outras”. GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una 
storia comparata. p. 136. 
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Para Ambrosini a assimilação possui características de uma 

assimilação forçada422, a qual se torna inevitável e obrigatória na atual Sociedade 

globalizada e com alcance transnacional. Neste modelo os Transmigrantes são 

inicialmente condicionados a esconder seus traços culturais e práticas sociais a 

fim de serem aceitos na Sociedade de destino. Posteriormente possuem o dever 

de se camuflar o mais rápido possível para o seu próprio bem e não em prol do 

equilíbrio da Sociedade receptora, devendo tornar-se parecidos para não serem 

percebidos como diferentes. 

Tal fato serviu de modelo por muito tempo quando a base de análise 

eram as Migrações internacionais, em que os envolvidos se desligavam quase 

que totalmente das suas origens e interrompiam a maioria das suas relações com 

a terra de origem e seus familiares. No entanto, quando se fala de Migrações 

transnacionais, estas demonstram ser absolutamente incompatíveis com a prática 

de assimilações.  

Ao defender qualquer possibilidade de simples assimilação do 

Transmigrante se estaria impondo o abandono da identificação do mesmo como 

um Ser Humano único, como um preço a ser pago pelo direito de ser tratado 

igualmente aos demais. Além disso, não se pode olvidar que os Transmigrantes 

sujeitos à assimilação reagem negativamente ao processo, pois “parte da culpa 

da ‘não-assimilação’ destes decorre de que a primeira reação de todos os 

estigmatizados é reivindicar o estigma pelo qual são discriminados”423. Nesse 

sentido, as políticas de assimilação podem provocar efeito contrário, qual seja, o 

realçar das diferenças o de erigi-las como valores absolutos. 

Como alternativa à assimilação apresenta-se e defende-se a 

integração dos Transmigrantes, seguindo os ensinamentos de Ambrosini, pois, 

“Una volta liberato dall´ipotetica assimilazionista vecchia maniera, il concetto di 

integrazione può servire a dare rilievo sia alla responsabilità della società 

ospitante, con le sua istituzioni, nel ‘tratare come simili’ i cittadini stranieri, sia 

                                            
422 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 

182. 
423 SAYAD, Abdelmalek. Imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Editora da USP, 

1998. p. 285. 
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all´autonomia di questi ultimi nel decidere i modi e le forme del proprio 

inserimento”424. 

O traço característico da integração e a razão pela qual ela se 

compatibiliza com o Multiculturalismo é, inicialmente, a inserção do Transmigrante 

em uma Sociedade que respeita a sua bagagem cultural e o seu respeito aos 

valores e conteúdos existentes na Sociedade acolhedora. “Isso quer dizer que a 

integração se produz entre integráveis”425 Integrar remete à convivência múltipla, 

ou seja, convive-se com a diferença, respeitando-a em espaços de tempo 

comuns. Posteriormente, deve-se levar em consideração também que a 

integração dos Transmigrantes não pode ser gerenciada a partir de uma receita 

única, pois os envolvidos serão sempre de natureza muito diferente426. 

Igualmente, deve-se ter em mente que o processo de integração atinge 

tantos as minorias427 quanto os grupos maiores, muitas vezes já erradicados no 

local de destino por muito mais tempo, influenciando também a Sociedade 

acolhedora. Esta é a posição defendida por Ferrero ao afirmar que a integração, 

como em qualquer relação, não vincula somente quem está sendo integrado, mas 

                                            
424 “Uma vez libertado da hipotética assimilação à velha maneira, o conceito de integração pode 

servir para enfatizar seja a responsabilidade da Sociedade de acolhimento com as suas 
instituições, no 'tratar como parecidos' os cidadãos estrangeiros, seja a autonomia destes 
últimos quanto a decidir os modos e as da sua própria inserção” (tradução livre). AMBROSINI, 
Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. p. 208. 

425 SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, Multiculturalismo y extranjeros. 
p. 117-118. 

426 Deve-se enfatizar a concordância com Ambrosini quanto à pluralidade de variáveis da 
integração, pois “Immaginare l´integrazione come un pacchetto unitario di norme, 
comportamenti, valori, da prendere o da lasciare al momento dell´ingresso nel nostro o in altri 
paesi è irrealistico”. Livre tradução: “Imaginar a integração como um pacote único de normas, 
comportamentos, valores a seguir ou a largar no momento de ingresso no nosso ou em outro 
país é irrealista”. AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni 
transnazionali. p. 210. 

427 A respeito das minorias, Miranda expõe que: “Diversas das minorias em sentido próprio são as 
comunidades de trabalhadores Imigrantes e as de refugiados. [...] Entretanto, quando os 
Imigrantes ou os refugiados são muito numerosos, se encontram radicados por períodos mais 
ou menos longos e até alguns ou os seus descendentes adquirem a Cidadania do Estado local, 
os problemas tornam-se mais complexos. Fala-se então, correntemente em Multiculturalismo – 
necessário, por certo, por respeito pelos direitos fundamentais, mas com os limites decorrentes 
da salvaguarda da identidade do país de acolhimento e, sobretudo, dos valores democráticos”. 
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. p. 86. 



165 
 

também a Sociedade de acolhimento, a qual deve oferecer a oportunidade de 

integração428.  

A coexistência de Transmigrantes dotados de cargas culturais diversas 

pugna pelo seu reconhecimento como pertencentes às minorias, porém, 

concedendo-lhes as mesmas condições de direitos pertencentes aos demais. 

Infelizmente a prática se demonstra contrária a esta posição. Ao invés dos 

Estados – na condição de comunidades políticas – promoverem o conhecimento 

das diversidades a fim de gerar a participação e coexistência das diversas 

manifestações culturais existentes, sua atuação é totalmente contrária429.  

Nas últimas décadas, marcadas pelas constantes restrições em 

matéria de aceitação dos Transmigrantes, também os processos de integração 

destes se tornaram muito mais complexos na Europa. Gozzini430 apresenta as 

três principais modalidades de integração ligadas à Cidadania e ora adotadas 

pela Europa: a primeira se reduz à aceitação dos Transmigrantes por um período 

limitado de trabalho, durante o qual são substancialmente excluídos do direito de 

Cidadania; a segunda corresponde a uma acolhida por tempo indeterminado 

incluindo o gozo de alguns direitos mas sem a concessão da Cidadania; e a 

terceira modalidade se refere à concessão da Cidadania plena. 

                                            
428 FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 

69. 
429 Como exemplo, cita-se a passagem colacionada por Gozzini, envolvendo o Governo francês: 

“Ancora nel dicembre 2003 uma commissione di esperti francesi [...] ha presentato al 
presidente Chirac una relazione sulla laicità della scuola che esprime parere favorevole al 
divieto di esibizione in edifici pubblici di simboli religiosi vistosi (velo e copricapo) ma propone di 
ammetere l´uso di simboli più ‘discreti’ (distintivi, medagliette). Tradotta in legge ed entrata in 
vigore, questa impostazione ha prodotto nel´immediato  reazioni negative nelle comunità di 
immigrati e sottoposto studenti e docenti della scuola pubblica francese a nuove tensioni 
conflittuali piuttosto che aprire la strada a ulteriori e positivi confronti”. Livre tradução: “Em 
dezembro de 2003, uma comissão de especialistas franceses [...] apresentou um relatório ao 
Presidente Chirac sobre a laicidade da escola que expressa parecer favorável à proibição de 
exibição de símbolos religiosos vistosos em prédios públicos (véu e burca), mas propõe de 
admitir o uso de símbolos mais discretos (emblemas, medalhas). Traduzida em lei entrando em 
vigor, esta configuração produzido imediatamente reações negativas nas comunidades de 
Imigrantes e submeteu a alunos e professores de escolas públicas francesas a novas tensões 
conflitantes ao invés de abrir o caminho para futuras e positivas comparações”. GOZZINI, 
Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 139. 

430 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. p. 140. 
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Consciente de que o modelo de integração por meio da concessão da 

Cidadania é inatingível, Habermas431 declara que nas Sociedades multiCulturais a 

coexistência de formas de vida em igualdade de direitos significa a oportunidade 

assegurada de crescer de uma maneira sã em um mundo de fortes heranças 

culturais, e adverte:  

É evidente que essa pluralização das formas de vida não se dá sem 
atritos. Por um lado, o Estado constitucional democrático está 
normativamente mais bem armado do que outras ordens políticas para 
problemas de integração desse gênero; por outro lado, esses 
problemas são de fato um desafio para os Estados nacionais de cunho 
clássico432. 

Uma das alternativas raramente utilizadas pelos Estados democráticos 

é a simples concessão da Cidadania433 ou a lógica da Cidadania, a fim de conferir 

aos diferentes – neste caso os Transmigrantes - direitos iguais a fim de 

homogeneizá-los. Mas Sartori adverte que “a política da Cidadania para todos – 

sem olhar a quem – não é somente uma política destinada ao fracasso, mas, 

além disso, uma política que agrava e converte em explosivos os problemas que 

se pretende resolver”434.  

Isto porque uma eventual Cidadania concedida a Transmigrantes que 

não a desejam ou enfrentam-na como desnecessária produzirá efeitos contrários. 

“A experiência diz que conceder Cidadania não equivale a integrar. [...] A 

concessão de Cidadania dá força a agrupamentos de contra-cidadãos”435. Por 

estas razões defende-se uma integração dos Transmigrantes, com uma visão 

pluridimensional do fenômeno como um bem maior a ser perseguido, a qual não 

deve ser confundida com a assimilação, embora algumas políticas 

integracionistas de concessão da Cidadania promovidas por alguns Estados 

demonstrem possuir fortes elementos de assimilação. 
                                            

431 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. p. 205-206. 
432 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. p. 93. 
433 O tema da concessão de Cidadania aos Transmigrantes como forma de reconhecimento dos 

seus direitos será tratado no último capítulo deste estudo. 
434 SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, Multiculturalismo y extranjeros. 

p. 112-113. 
435 SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica: pluralismo, Multiculturalismo y extranjeros. 

p. 117-118. 
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Assim, partindo do pressuposto de que os fatores culturais 

condicionam os fatores políticos, e defendendo a procura por estatutos políticos 

compatíveis com a reivindicação da identidade cultural dessas minorias, a 

assimilação pura e simples deve ser recusada. É neste norte que se busca a 

preservação das diferenças culturais através da integração dos componentes 

envolvidos, ou seja, a valorização da diversidade por meio do Multiculturalismo.  

3.4.3 Integração e Multiculturalismo frente às Migrações Transnacionais 

Não é descomedido repetir que diante dos acontecimentos 

proporcionados pela Globalização vive-se um momento em que Povo e 

População se confundem e que a ideia de um Estado formado por um Povo e 

uma População, ambos homogêneos, não condiz, há tempos, com a realidade 

atual436. Outra realidade é que o caráter transnacional das Migrações redesenha a 

composição cultural dos Estados e influencia a vida de todos os envolvidos. 

Canotilho, ao tratar dos problemas da Teoria da Constituição, 

notadamente quanto aos problemas de reivindicação do território, enuncia que “o 

velho ‘direito nas fronteiras’ é dissolvido [....]”, ressaltando que “as comunidades 

de Imigrantes e de refugiados criam o ‘quinto poder multicultural’ dentro das 

fronteiras dos estados de acolhimento”437. Cada um destes, estrangeiros438 ou 

Imigrantes - turistas ou vagabundos -, leva consigo uma bagagem cultural única, 

                                            
436 Hermann Heller trata do assunto classificando o Povo como formação natural e como formação 

Cultural. Segundo o autor, para analisar as atividades estatais que se relacionam com o Povo, 
se faz necessário esmiuçar a classificação acima a fim de evitar as perigosas confusões e 
erros a respeito do assunto. Deste modo, a primeira classificação se refere ao que este tem de 
natural, quer enquanto população, quer enquanto raça. Por sua vez, o povo como formação 
Cultural indica que “não há, porém, um só dentre os povos de Cultura que proceda de uma 
única comunidade originária. Todos, pelo contrário, formaram-se de grupos raciais e étnicos 
muito diversos”. HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 183 e 195. 

437 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1350. 

438 Vale deixar registrado que a expressão estrangeiro muitas vezes é utilizada para designar um 
Imigrante. Tal tratamento não é errado, mas não pode ser olvidado que um Imigrante é sempre 
um estrangeiro, por não ser considerado nacional do Estado em que se encontra. Porém, o 
contrário pode não ser realidade, vez que o termo estrangeiro é mais amplo que o termo 
Imigrante, pois um estrangeiro pode ser um turista, por exemplo. 
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composta, evidentemente, por uma miscigenação de Culturas muitas vezes já 

provada em outras gerações.  

No caso das Migrações transnacionais vários fatores estão em jogo. O 

Transmigrante traz consigo uma determinada bagagem cultural que será mantida 

na Sociedade de destino e que sofrerá, consequentemente, adaptações ao se 

relacionar com a Cultura estabelecida na Sociedade de acolhida. Isto também 

denota seu caráter transnacional por meio da formação de redes, mantenimento 

da bagagem cultural e poder de adaptação frente à integração na Sociedade 

acolhedora.  

Intimamente ligado a estes fatores está o Multiculturalismo e para que 

sua proposta se torne possível, de crucial importância será também o papel 

desempenhado pela família do Transmigrante e pela rede estabelecida a fim de 

contribuir para a integração multicultural. A este respeito Corti expõe que: 

[...] sono stati proprio i figli ad aiutare l´integrazione dei padri nel tessuto 
sociale del paese di arrivo. Le nuove generazioni hanno trasmesso 
infatti le conoscenze linguistiche e culturali apprese nella scuola, hanno 
veicolato tra le mura domestiche i gusti e i costumi degli autoctoni, 
hanno infranto le regole endogamiche nelle scelte matrimoniali, 
aprendo così maggiori spazi per una socialità esterna alla famiglia e al 
gruppo etnico439. 

Este processo de abertura de trocas e de novas experiências 

alimentados pelas redes – juntamente com as gerações familiares - não cancela 

as experiências anteriores “trazidas a tiracolo”. Muito pelo contrário. Estas são 

mantidas por meio de um processo de integração em que as relações 

estabelecidas no novo contexto não excluem o uso de modelos comportamentais 

que fazem parte da bagagem cultural do Transmigrante. Na verdade, não são os 

                                            
439 “[...] foram os próprios filhos que ajudaram na integração dos pais no tecido social do país de 

chegada. As novas gerações têm transmitido de fato o conhecimento linguístico e Cultural 
aprendido na escola, têm transmitido em casa os gostos e costumes dos nativos, quebraram as 
regras em endógamas quanto às escolhas conjugais, abrindo mais espaço para uma vida 
social fora da família e do grupo étnico” (tradução livre). CORTI, Paola. Storia delle migrazioni 
internazionali. p. 50. 
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Transmigrantes os únicos protagonistas das mudanças, mas é a Sociedade 

acolhedora que no seu complexo se abre, se transforma e se renova440.  

Diante destas novas interações é possível perceber que o processo de 

integração dos Transmigrantes na Sociedade de destino provoca recíprocas e 

fundadas adaptações de todos os envolvidos, ou seja, tanto dos nacionais quanto 

por parte dos recém-chegados, diante da aceitação da sua condição de Ser 

Humano. Está formado, portanto, o ciclo do Multiculturalismo. 

Como exemplo desta inteiração e consequente aceitação ou repulsão 

aos aspectos culturais dos Transmigrantes cita-se o aumento verificado na 

abertura de restaurantes de comida estrangeira na Itália, embora tal ideia não 

seja amplamente aceita por muitos italianos441. É claro que os hábitos alimentares 

são somente uma das várias demonstrações da Cultura de um Povo, mas servem 

para confirmar a influência dos hábitos da Sociedade de acolhida dos 

Transmigrantes e a possibilidade de uma convivência multicultural. 

                                            
440 CORTI, Paola. Storia delle migrazioni internazionali. p. 51. 
441 Como exemplo desta inteiração e consequente aceitação dos aspectos Culturais dos 

Transmigrantes, cita-se o considerável aumento na abertura de restaurantes de comida 
estrangeira na Itália, embora os italianos intitulavam-se como possuidores de uma das 
melhores e mais tradicionais cozinhas do mundo. Segundo uma pesquisa realizada no ano 
passado, a metade dos italianos comeram ao menos uma vez em restaurantes étnicos, 
principalmente chineses. Um terço adquire produtos tipicamente estrangeiros presentes nas 
prateleiras dos supermercados, além de cozinhas em casa receitas étnicas. Os jovens sao os 
mais influenciados pela cozinha étnica, modificando os próprios costumes alimentares. No 
norte se come mais em restaurantes étnicos; no centro se adquire mais produtos provenientes 
de países estrangeiros. Estes são alguns dados retirados de uma amostra de 1.000 italianos 
entrevistados no mês de julho de 2012 e realizada pela FONDAZIONE LEONE MORESSA. 
Portal do novo cidadão. Disponível em: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-
e-asilo/2012/ottobre/rapp-flm-cucinatnica.pdf>. Acesso em: 01 out. 2012. Cabe mencionar que 
esta difusão de restaurantes étnicos na Itália provocou e ainda vem provocando manifestações 
contrárias sob a bandeira da proteção do Made In Italy. Mas muitos italianos demonstram ser 
contrários ao posicionamento de proibição da instalação destes restaurantes, conforme se 
denota da notícia veiculada na internet no final do ano de 2011, mencionando que muitas 
cidades italianas estão ordenando a proibição da instalação de restaurantes étnicos nos centro-
históricos. Embora tenha sido iniciada pela Lega Nord, tal prática tem sido imitada por alguns 
prefeitos de centro-esquerda sob a bandeira de proteção do Made In Italy. Tais atitudes, 
segundo a notícia, são racistas e levantam a seguinte questão: se são os restaurantes italianos 
instalados em Paris, Londres ou New York étnicos? A pesquisa resposnde a tal indagação 
mencionando que talvez a ideia seja de atingir somente os vendedores de Kebab ou os 
restaurantes chineses, como uma típica demonstração do “medo do diferente”. TOLUNA: 
People, opinions & polls. Disponível em:<http://br.toluna.com/opinions/1044497/Vi-sembra-
giusto-vietare-ristoranti-cinesi.htm?so=RECENT&p=10>. Acesso em: 15 out. 2012. 
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É a partir deste processo de intensas inter-relações estabelecidas a 

partir das Migrações Transnacionais em um ambiente multicultural que se almeja 

uma forma harmônica de coexistência do fator humano multicultural. Para isso, se 

faz necessário defender a liberdade como um valor fundamental; a liberdade de 

escolha cultural deve incluir o direito de optar por uma Cultura ou por várias 

Culturas442. Corresponde, grosso modo, a uma universalização, em enorme 

escala, dos modos peculiares de vida – formas culturais, grupos étnicos e 

religiões – cujas consequências imediatas fazem-se sentir e influenciar nos locais 

mais diferentes e distantes do planeta. 

Este Capítulo buscou demonstrar que a Transnacionalidade, a partir da 

Globalização, representa um novo contexto mundial, a qual envolve tanto os 

Estados quanto seu componente humano. Entendida como um fenômeno 

reflexivo da Globalização que alcança diferentes níveis de integração e é 

caracterizada pela desterritorialização das ocorrências políticas e sociais que 

ocorrem à margem das soberanias dos Estados, a Transnacionalidade é 

responsável por questionar, a todo momento, a lógica e eficácia dos modelos pré-

existentes. 

Observou-se, portanto, o espaço compreendido pela União Europeia 

como palco de acontecimentos transnacionais, tendo em vista que este estudo 

possui como objetivo analisar a Imigração neste mesmo ambiente. A União 

Europeia é, sem dúvidas, uma arena de ocorrências transnacionais pois, além 

das próprias características dos singulares Estados-membros, sua integração é a 

expressão mais avançada do transbordamento das fronteiras nacionais e do 

transpasse da figura estatal quanto à livre circulação de mercadorias e pessoas e 

com relação à sua formação institucional e jurídica. 

Neste contexto de Transnacionalidade é que foram analisadas as 

Migrações e atribuídas a estas o caráter transnacional. As Migrações 

transnacionais são, portanto, um importante exemplo de relações transnacionais 

por serem induzidas pelas forças da Globalização - a facilidade de locomoção e 

                                            
442 BAUMAN, Zygmunt. La solitudine del cittadino globale. Milano: Feltrinelli. 2010. p. 199. 
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comunicação, bem como as razões econômicas que a envolvem - 

desconhecendo fronteiras ou modelos estatais pré-definidos.  

Também foi verificado que as Migrações transnacionais são vistas 

como uma ameaça aos Estados, por estarem caracterizadas por variados efeitos 

negativos. No entanto, a partir da análise do fator humano envolvido foi possível 

perceber que os Transmigrantes contribuem positivamente para a Sociedade 

onde estão instalados, razão pela qual defendeu-se a necessidade de integração 

destes, afastando-se qualquer possibilidade de uma simples assimilação. Será a 

integração dos Transmigrantes que irá permitir o mantenimento dos traços 

culturais de todos os envolvidos, responsabilizar a Sociedade de acolhimento com 

suas instituições e possibilitar a existência de uma convivência multicultural. 

No entanto, ciente de que a coexistência harmônica e pacífica em um 

ambiente multicultural não é alcançável plenamente de per si, se faz necessário 

analisar qual o papel desenvolvido pelo Direito neste contexto, notadamente no 

que diz respeito aos Direitos Humanos atribuídos aos Transmigrantes. Este 

assunto será tratado no Capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

OS DIREITOS HUMANOS DOS TRANSMIGRANTES NA UNIÃO 

EUROPEIA 

Este Capítulo propõe-se a discorrer sobre os Direitos Humanos443 

atribuídos aos Seres Humanos na sua simples condição de Transmigrante no 

contexto da União Europeia e, consequentemente, na Itália. Para atingir tal 

objetivo se faz necessário considerar o processo de formação e afirmação dos 

Direitos Humanos, seguido pelas características da universabilidade destes 

direitos frente à sua relativização.  

Tendo em vista que o objeto central desta Tese é sustentar a 

possibilidade de efetivação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes diante de 

Decisões de Regresso, deve-se apresentar claramente quais direitos são estes, 

possibilitando assim um tratamento linear e lógico do tema. Deste modo, quando 

se fala em Direitos Humanos dos Transmigrantes a serem protegidos diante da 

aplicação de tais decisões, se está referindo aos direitos primários pertencentes 

indistintamente a todos os Seres Humanos, independentemente da sua 

Cidadania, relacionados ao direito à vida, saúde, integridade, liberdade pessoal, 

                                            
443 Diversas são as expressões utilizadas para definir os Direitos Humanos, dentre elas as 

seguintes expressões: “Direitos do Homem”, “Direitos Humanos”, “Direitos Humanos 
Fundamentais” e “Direitos Fundamentais”. Segundo Canotilho, “As expressões ‘direitos do 
homem’ e ‘direitos fundamentais’ são frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a 
sua origem e significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem 
são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista 
universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 
garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 
natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos 
fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta” (grifo 
nosso). CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. p. 393. Vale ressaltar que neste estudo opta-se por utilizar a expressão “Direitos 
Humanos” por entender ser a mais adequada, referindo-se à dimensão jusnaturalista 
universalista destes direitos, ou seja, aqueles direitos que se referem à própria natureza 
humana do Ser Humano, independentemente da sua Cidadania, possuindo caráter inviolável, 
intemporal e universal. No entanto, visando atender à necessidade de fidelidade das citações, 
em muitos momentos utilizar-se-á a expressão “Direitos Fundamentais”, embora com as 
características de Direitos Humanos.  
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cultural, de consciência e de manifestação do pensamento444. Deste modo, o que 

se pretende sustentar é que estes direitos – aqui chamados de Direitos Humanos 

dos Transmigrantes -, quando da imposição do Regresso ou do Afastamento de 

um Transmigrante, devem ser considerados e efetivados. 

Além disso, diante das características que envolvem o fenômeno da 

Transnacionalidade, defende-se que os Direitos Humanos são universais no 

sentido de que a simples condição de Ser Humano é requisito único para a 

titularidade destes direitos. Afasta-se sua concepção relativista diante do fato de 

que os direitos consubstanciados nas principais declarações não possuem o 

condão de abranger todas as nuanças da vida em Sociedade, nem mesmo 

oferecem ritos ou símbolos específicos, sendo dispostos a identificar traços 

comuns em qualquer Sociedade democrática a fim de efetivá-los a partir de um 

mínimo ético irredutível445. 

Partindo-se do pressuposto de que os Direitos Humanos não são 

estáticos e que sua transformação acompanha a Sociedade, tem-se que os 

Direitos Humanos aqui tratados devem ser considerados a partir dos chamados 

Novos Direitos, que são aqueles concernentes às demandas transnacionais, os 

quais devem ser reconhecidos aos Transmigrantes devido às peculiaridades das 

Migrações transnacionais, as quais, se continuarem a ser tratadas dentro dos 

espaços dos Estados nacionais, continuarão a confirmar sua ineficácia. Seguindo 

esta ordem, demonstra-se que enquanto a Cidadania for manipulada – 

erroneamente - como condição para o reconhecimento da titularidade dos Direitos 

Humanos, os Transmigrantes continuarão a ser excluídos de qualquer ordem 

protetiva.  

                                            
444 Categoria formulada a partir de: FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. A 

cura di Ermanno Vitale. 3.ed. Roma: Editori Laterza, 2008. p. 08. 
445 Este rol mínimo de direitos a serem protegidos, também chamados de um mínimo ético 

irredutível, faz menção à dignidade humana e à igualdade como vigas mestras a serem 
respeitadas universalmente, conforme se depreende da Declaração de Direitos de 1948. É 
preciso lembrar que os direitos previstos nas declarações de direitos humanos são 
denominados de mínimo ético irredutível ou mínimo existencial, ou seja, compõem o rol mínimo 
de direitos e garantias que devem ser asseguradas para possibilitar a existência de uma vida 
digna. 
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Por esta razão evidencia-se que o achatamento dos Direitos Humanos 

à condição de cidadão, além de fazer parte de um momento histórico cujos 

interesses políticos conduziram à tal situação, não condizem com a realidade 

atual, razão pela qual afirma-se que os Direitos Humanos são os direitos 

primários do Ser Humano, a este endereçados indistintamente, envolvendo 

principalmente o direito à vida e a integridade, liberdade pessoal, de consciência e 

de manifestação de pensamento, o direito à saúde e à instrução. 

Ao final deste Capítulo aborda-se os Direitos Humanos dos 

Transmigrantes consubstanciados nas principais declarações de direitos para, 

posteriormente, tratar da proteção dos Direitos Humanos na União Europeia. 

4.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO E AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

O Ser Humano446, dotado de uma natureza eminentemente racional, 

sempre pugnou pelo reconhecimento universal da sua liberdade, igualdade e 

Dignidade perante os demais indivíduos, inclusive na sua condição de Imigrante. 

Por este motivo que os sucessivos acontecimentos históricos integrantes do 

processo de formação e afirmação dos Direitos Humanos consagram-se em um 

dos fatos mais importantes da história da humanidade.  

Cumpre lembrar, inicialmente, que os Direitos Humanos sob a forma 

positivada nem sempre existiram. Trata-se de uma proteção recente, fruto de 

muita luta e perseverança e seu consequente reconhecimento se apresenta como 

uma das maiores conquistas da história447. O período percorrido foi longo e árduo, 

                                            
446 Neste estudo utiliza-se a expressão Ser Humano, na condição de sujeito dos Direitos 

Humanos, para indicar aquele que é dotado de identidade singular, inconfundível, cuja 
essência não se confunde com a função ou papel exercido na vida, ou seja, a nacionalidade, 
profissão ou posição econômica são tratadas como mera exterioridades e nada influenciam na 
condição de Ser Humano. 

447 De acordo com Antonio Enrique Pérez Luño, “Os direitos humanos como categorias históricas, 
[...] nascem com a modernidade no seio da atmosfera iluminista que inspirou as revoluções 
burguesas do século XVIII”. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos y 
constitucionalismo en la actualidad: continuidad o cambio de paradigma? In: PÉREZ LUÑO, 
Antonio Enrique (Coord.). Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio. 
Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla: 1996. p. 14. 
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compreendendo uma expectativa de mais de vinte e cinco séculos, se for 

considerado o lapso temporal existente entre o período axial448 e a promulgação 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Foi, inclusive, no período axial 

que despontou a ideia de igualdade entre os Seres Humanos, embora a 

elaboração do conceito tenha passado por cinco longas etapas totalmente 

independentes449. 

Além disso, “a eclosão da consciência histórica dos Direitos Humanos 

só se deu após um longo trabalho preparatório, centrado em torno da limitação do 

poder político”450, com o intuito de enfatizar que as instituições do governo 

deveriam ser utilizadas em benefício dos governados e não dos governantes. A 

evidente necessidade da afirmação dos Direitos Humanos deu azo a algumas 

Revoluções e seus desfechos resultaram no surgimento das principais 

declarações de direitos, as quais correspondem a uma das mais relevantes 

conquistas da humanidade, constituindo-se em uma verdadeira ruptura com o 

passado recente, em detrimento da ideia de que os homens possuíam deveres e 

não direitos451. 

                                            
448 “O século VIII a.C. é apontado como o início do período axial, não só porque é o século de 

Homero, mas, sobretudo porque nele surgiram os profetas de Israel [...]. Foi durante o período 
axial que se enunciaram os grandes princípios e se estabeleceram as diretrizes fundamentais 
de vida, em vigor até hoje. [...] Em suma, é a partir do período axial que, pela primeira vez na 
História, o Ser Humano passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, como ser dotado 
de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes 
sociais”. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. p. 8-11. 

449 Acerca das etapas que compreenderam a elaboração do conceito de pessoa, utiliza-se a 
evolução apresentada por Fábio Konder Comparato. “A primeira etapa ocorreu entre os 
doutores da Igreja, sem, no entanto, dizer respeito ao Ser Humano, mas sim à identidade de 
Jesus Cristo [...]. A segunda etapa da elaboração do conceito de pessoa iniciou-se com Boécio, 
no início do século VI, influenciando todo o pensamento medieval [...]. A terceira etapa adveio 
com a filosofia kantiana [...], formulando um conceito de pessoa como sujeito de direitos 
universais, anteriores e superiores ao ordenamento estatal [...]. A quarta etapa consistiu no 
reconhecimento de que o homem é o único ser vivo que dirige sua vida em função das suas 
preferências valorativas [...]. A quinta e última etapa ocorreu no século XX, com a filosofia da 
vida e o pensamento existencialista, como reação ao mundo contemporâneo e a 
despersonalização do homem [...]”. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos. p. 18-27. 

450 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. p. 40. 
451 De acordo com Bedin, “[…] os grandes monumentos legislativos da Antiguidade, como as Leis 

Eshunna, o Código de Hamurabi, os Dez Mandamentos e a Lei das XII Tábuas, estabelecem 
deveres e não direitos”. BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 2. 
ed. Ijuí: Unijuí, 1998. p. 19. 
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As primeiras formulações positivadas dos Direitos Humanos ocorrem 

quando da Declaração da Inglaterra, Declaração da Virgínia e a Declaração 

Francesa452 construíram um novo paradigma a ser seguido pelos Seres Humanos 

na efetivação dos Direitos Humanos. 

Bobbio enfatiza a importância das citadas declarações de direitos, 

conferindo a estas a posição de “[...] fonte ininterrupta de inspiração ideal para os 

povos que lutaram por sua liberdade”453. Além disso, as declarações ampliaram o 

campo de validade dos Estados, ao passo que a incorporação dos Direitos 

Humanos no texto constitucional de alguns países passou a se evidenciar nos 

anos seguintes454.  

Garcia entende que os Direitos Humanos nasceram como Direitos 

Fundamentais, sendo concebido inicialmente como direito interno ligado aos 

cidadãos de determinado Estado, ainda que estes se referissem a todos os Seres 

Humanos como destinatários do seu conteúdo455. Para o autor, “a universalização 

é anterior aos mesmos, pois se dá já na construção teórica dos direitos, ainda 

como Direito Natural Racionalista456 e segue seu curso desde as primeiras 

declarações de direitos”457.  

                                            
452 Se faz necessário apresentar a posição adotada por Tobeñas, o qual não atribui à Declaração 

da Inglaterra a relevância conferida às demais declarações de direitos. Neste sentido, o autor 
afirma que: “As Declarações constitucionais de direitos têm como ponto de partida a 
Declaração norte americana (especialmente a de Virginia) e a francesa, tão célebre, de 1789. 
Entre as que se seguiram a estas dentro do Continente europeu, destacam-se pela importância 
e relevância que tiveram como modelo oferecido a todos os Estados do novo século, a nossa 
Constituição de Cádiz de 1812 e a belga de 1831”. TOBEÑAS, Jose Castan. Los derechos del 
hombre. 4.ed. Madrid: Réus, 1992. p. 119. Vale mencionar também que foram as Declarações 
francesa e americana que se referiram, pela primeira vez, ao homem como cidadão universal. 

453 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 138. 
454 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 137. 
455 Neste sentido é a contribuição de Leal: “Parece ser consenso entre os historiadores que as 

origens mais antigas dos direitos fundamentais da pessoa humana se encontram nos 
primórdios da civilização, abarcando desde as concepções formuladas pelos hebreus, pelos 
gregos e pelos romanos, e pelo cristianismo, passando pela Idade Média, até os dias de hoje”. 
LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: desafios à democracia. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999. p. 20. 

456 Pérez-Luño menciona em sua obra que os ingredientes básicos na formação histórica da ideia 
dos direitos humanos compreendem duas direções doutrinárias: o jusnaturalismo racionalista e 
o contratualismo. O primeiro, ao postular que todos os Seres Humanos desde sua própria 
natureza possuem direitos naturais que emanam de sua racionalidade, como um traço comum 
a todos os homens, e que esses direitos devem ser reconhecidos pelo poder político através do 
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Nesta ordem Pérez-Luño expõe que o traço básico que marca a origem 

dos Direitos Humanos na Idade Moderna é precisamente seu caráter universal; o 

de serem faculdades que deve reconhecer-se a todos os homens sem exclusão. 

Cita ainda que resulta evidente que a partir do momento no qual podem-se 

postular direitos de todas as pessoas é possível falar em Direitos Humanos com 

titularidade universal458.  

4.1.1 Algumas peculiaridades da universalidade dos Direitos Humanos  

O processo de universalização dos Direitos Humanos foi quem permitiu 

a formação de um discurso internacional para a proteção destes direitos que 

ocorreu somente a partir do pós-guerra, por meio da Declaração Universal de 

1948, a qual passou a ser enunciada como sendo responsável pela concepção 

contemporânea dos Direitos Humanos.  

Nesta condição, uma das principais preocupações dessa concepção foi 

a de “[...] converter os direitos humanos em tema de legítimo interesse da 

comunidade internacional, o que implicou nos processos de universalização e 

internacionalização desses mesmos direitos”459. Resta fortalecida a ideia de que a 

proteção dos Diretos Humanos não pode se reservar ao domínio do poder do 

                                                                                                                                  
direito positivo. Por sua vez, o contratualismo, tese cujos antecedentes remotos podemos situar 
na sofística e que alcança ampla difusão no século VIII, sustenta que as normas jurídicas e as 
instituições políticas não podem conceber-se como o produto do arbítrio dos governantes, 
senão como resultado do consenso da vontade popular. PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. La 
universidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional. Bogotá: Universidad 
Externado de Colômbia, 2002. p. 23. 

457 GARCIA, Marcos Leite. Transnacionalidade, "novos" direitos fundamentais e UNASUL: novas 
perspectivas para o século XXI. In: Âmbito Jurídico. Vol XIV (94). Rio Grande, nov 2011. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10619>. Acesso em: 02 
ago 2013. Vale mencionar também que foram as Declarações francesa e americana que se 
referiram, pela primeira vez, ao homem como cidadão universal, denotando o caráter universal 
atribuído aos Direitos Humanos. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos. 

458 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. La universidad de los derechos humanos y el Estado 
Constitucional. p. 24-25. 

459 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 49-50. 
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Estado por tratar-se de tema legítimo de interesse internacional460, mantendo sua 

característica de universalidade, conforme demonstra Piovesan: 

Universabilidade porque clama pela extensão universal dos direitos 
humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito 
único para a titularidade de direitos, considerando o Ser Humano um 
ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, 
esta como valor intrínseco à condição humana461. 

No entanto, alguns doutrinadores462 entendem que enquanto os 

Direitos Humanos forem concebidos como universais, tenderão a não demonstrar 

efetividade, notadamente porque é somente a Cultura ocidental que desejaria 

atribuir a estes tal classificação. Tais afirmações são tecidas pelos adeptos ao 

relativismo cultural463, e afirmam ser impossível aceitar que os Direitos Humanos 

tenham uma conotação unívoca e universal para todos os Povos e em todas as 

localidades do planeta. 

Cabe frisar que não se comunga com tal posicionamento, pois 

defende-se a prevalência da concepção universalista464, a qual, demarcada a 

                                            
460 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 3.ed. rev. amp. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 43. 

461 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 
sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 43. 

462 Neste sentido é o posicionamento de Boaventura de Souza Santos. Para o autor, “enquanto 
forem concebidos como direitos humanos universais, os Direitos Humanos tenderão a operar 
como localismo globalizado e, portanto, como forma de globalização hegemônica. Para operar 
como forma de cosmopolitismo, como globalização contra-hegemônica, os Direitos Humanos 
têm de ser reconhecidos como multiculturais. [...] Apenas a Cultura ocidental tende a formulá-
los como universais. Por outras palavras, a questão da universalidade é uma questão 
particular, uma questão específica da Cultura ocidental”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para 
uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multiCultural_direitos_human
os_ContextoInternacional01.PDF>. Acesso em: 12 jul. 2013. 

463 O termo relativismo Cultural é cunhado para designar as correntes ideológicas que contrapõem 
o argumento da universalidade dos direitos humanos previstos na Declaração Universal de 
1948 e, posteriormente, na Convenção de Viena de 1993. 

464 Tendo em vista que alguns doutrinadores mencionam a existência de diversos graus de 
universalismos, adota-se a posição de Flores. Para o autor, o universalismo dos Direitos 
Humanos deve ser tratado como um universalismo de confluência, ou seja, um universalismo 
que possui um ponto de chegada e não um ponto de partida. Nas palavras do autor, “O que 
negamos é considerar o universal como um ponto de partida ou de desencontros. Ao universal 
há que se chegar – universalismo de chegada ou de confluência – depois (não antes) de um 
processo conflitivo, discursivo de diálogo [...]. Falamos de entrecruzamento e não de uma mera 
superposição de propostas”. FLORES, Joaquín Herrera. Direitos humanos, 
interculturalidade e racionalidade de resistência. Tradução de Carol Proner. Disponível em: 
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partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração de 

Viena de 1993465 oferece vários argumentos que demonstram serem ineficazes as 

críticas relativistas466. Inicialmente porque os direitos expressos nas declarações 

não teriam o condão de abranger todas as nuanças da vida em Sociedade, 

principalmente devido às diferenças culturais e religiosas. Porém, não se pode 

olvidar que os Direitos Humanos não oferecem ritos ou símbolos específicos. 

Trata-se somente de signos de liberdade no regramento da vida em Sociedade, 

não servindo como substituto a fundamentos de manifestações culturais, nem 

mesmo competindo com qualquer convicção religiosa467. 

Parte-se do pressuposto de que é facilmente possível identificar traços 

comuns em qualquer Sociedade – notadamente nas Sociedades democráticas468 

                                                                                                                                  
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/ article/ view/ 15330/13921.> Acesso em: 
02 set. 2013.  

465 Na II Conferência Internacional de Direitos Humanos quatro aspectos tiveram relevância no que 
se refere ao impacto de suas resoluções para as concepções de desenvolvimento humano. Em 
Viena foi definitivamente legitimada a noção de indivisibilidade dos direitos humanos, cujos 
preceitos devem se aplicar tanto aos direitos civis e políticos quanto aos direitos econômicos, 
sociais e Culturais. A grande controvérsia de Viena se desenvolveu ao redor da questão da 
diversidade que tornaria os princípios de direitos humanos não aplicáveis ou relativos, segundo 
os diferentes padrões Culturais e religiosos. Apesar das resistências flagrantes à noção de 
universalidade dos direitos humanos, o primeiro artigo da Declaração de Viena afirma que: “1. A 
Conferência Mundial sobre Direitos do Homem reafirma o empenhamento solene de todos os 
Estados em cumprirem as suas obrigações no tocante à promoção do respeito universal, da 
observância e da proteção de todos os direitos do homem e liberdades fundamentais para 
todos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, com outros instrumentos 
relacionados com os Direitos do homem e com o direito internacional. A natureza universal 
destes direitos e liberdades é inquestionável”. Fonte: DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO 
DE VIENA. Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Disponível em: <Fonte: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acesso em: 01 set. 2013. 

466 Piovesan demonstra as principais características da tese dos relativistas: “Para os relativistas a 
noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, Cultural, social e 
moral vigente em determinada Sociedade. Cada Cultura possui seu próprio discurso acerca 
dos direitos fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias históricas e 
Culturais de cada Sociedade”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. 
Um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 47. 

467 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

468 Conforme Galuppo, “é na democracia que o direito pode se desenvolver cumprindo a sua tarefa 
de permitir a coexistência de diferentes projetos de vida de maneira a não ofender as 
exigências de justiça e de segurança, as quais são necessárias à integração social. O autor 
esclarece que a democracia deve ser encarada como uma comunidade real de comunicação, 
em que se deve realizar a situação ideal de fala. Neste sentido, aponta que a Sociedade e o 
sujeito não se constituem pela subjetividade ou objetividade, mas pela intersubjetividade. De 
acordo com Galuppo, os sujeitos capazes de linguagem e de ação se constituem como 
indivíduos socializando-se como membros de uma comunidade de linguagem em um mundo 
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ocidentais - e conviver com eles, sendo esta uma das manifestações do 

Multiculturalismo e do estabelecimento de um diálogo intercultural469, o qual é 

também proposto por Piovesan: 

Acredita-se, de igual modo, que a abertura do diálogo entre as 
Culturas, com respeito à diversidade e com base no reconhecimento do 
outro, como ser pleno de dignidade e direitos, é condição para a 
celebração de uma Cultura de direitos humanos, inspirada pela 
observância do mínimo ético irredutível, alcançado por um 
universalismo de confluência. Para tanto, essencial é o potencial 
emancipatório e transformador do diálogo, em que o vértice não seja 
mais marcado pela ideia do choque entre civilizações [...], mas pela 
ideia do diálogo entre civilizações [...]470.  

Esta manutenção de similaridades por meio do diálogo e do 

consequente convívio multicultural deve ser defendida a partir da proteção de um 

rol mínimo de direitos a serem salvaguardados em prol dos Seres Humanos, 

independentemente do status de cidadão ou não, de classe social, ou qualquer 

outra característica que os diferenciem no sentido de inferiorizá-los a fim de não 

garantir tais direitos. 

Repete-se, portanto, a defesa aos Direitos Humanos universais, 

indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, os quais devem ser tratados 

sob a perspectiva global-transnacional calcados na proteção do Ser Humano 

como tal, embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em 

consideração, assim como diversos contextos históricos, políticos, culturais e 

religiosos. Notadamente com relação à religião, entende-se que outro desafio à 

implementação dos Direitos Humanos é o da laicidade estatal. 

Deve-se ter em mente que Estado e religião não compõem uma 

mesma fórmula. Confundi-los resulta na adoção de pré-conceitos e dogmas que 

                                                                                                                                  
social”. GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: estado democrático de direito a 
partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 153 

469 Piovesan menciona que o objetivo deste diálogo intercultural é alcançar um catálogo de valores 
que tenha a concordância dos participantes, em que a preocupação não será a de descobrir 
valores (pois são variáveis em cada Cultura), mas sim buscar um consenso em torno deles. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 
sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 49. 

470 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 
sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 50. 
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inviabilizam o desenvolvimento de qualquer Sociedade, principalmente nos 

moldes atuais. Conforme menciona Piovesan, duas são as estratégias a serem 

tomadas neste contexto: reforçar o princípio da laicidade dos Estados e fortalecer 

interpretações progressistas no campo religioso de modo a respeitar os Direitos 

Humanos.  

A este respeito a autora destaca que “Há o dever do Estado de garantir 

as condições de igual liberdade religiosa e moral, em um contexto desafiador em 

que, se de um lado o Estado contemporâneo busca separar-se da religião, esta, 

por sua vez, busca adentrar nos domínios do Estado”471. Nos Estados laicos, 

marcados pela separação entre a figura estatal e a religião, todas as religiões 

merecem igual consideração, respeito e possibilidade de coexistência, permitindo 

assim, a manutenção dos Direitos Humanos. 

No que concerne à temática da supervalorização da perspectiva 

individual no tema dos Direitos Humanos, entende-se que em face da fragilidade 

do indivíduo frente ao Estado, em épocas de Globalização e de relações 

transnacionais, se faz imprescindível defender um rol mínimo de direitos a serem 

protegidos em situações de opressão e desigualdade extrema. Um ótimo exemplo 

para tal ocorrência é a situação dos Transmigrantes frente a determinadas 

políticas de Imigração, os quais necessitam da valorização da sua perspectiva 

individual a fim de reivindicar a condição de Ser Humano e a consequente 

proteção dos seus direitos. 

A valorização da perspectiva individual é tema intrinsecamente 

correlato com a necessidade do respeito da diversidade (ou diferença) e a 

absoluta não aceitação da intolerância. Diz-se isso, pois em ambos os casos tem-

se como objetivo a proteção de grupos sociais vulneráveis e dentre estes os 

Transmigrantes. Nestes casos, a efetiva proteção dos Direitos Humanos demanda 

não somente políticas universalistas, mas também específicas e direcionadas, por 

tratar-se de grupos de excluídos, à disposição de riscos iminentes e que 

vivenciam constantes transgressões aos seus direitos. 

                                            
471 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 51. 
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Realmente, “Ao longo da história aas mais graves violações aos 

direitos humanos tiveram como fundamento a dicotomia do ‘eu vs. o outro’”472, em 

que a diferença servia para conceber o outro como um ser em menor Dignidade e 

direitos. Como menciona Piovesan, “Ao lado do direito à igualdade, surge também 

como direito fundamental o direito à diferença”473, razão pela qual alguns Seres 

Humanos (notadamente os Transmigrantes) necessitam de uma resposta 

específica e diferenciada. 

Além da igualdade, entende-se que o rol mínimo de direitos deve ser 

garantido por meio da Dignidade, a qual foi mencionada por São Tomas de 

Aquino pela primeira vez ao cunhar a expressão dignitas humana, afirmando que 

“[...] a dignidade é inerente ao homem, como espécie; e ela existe in actu só no 

homem enquanto indivíduo [...]”474. Se trata de uma característica aparentemente 

simples mas de conteúdo abrangente. Demonstra, portanto, o caráter único e 

insubstituível de cada Ser Humano dotado de valor imensurável, em que 

nenhuma justificativa de utilidade pública ou reprovação social poderá legitimar 

qualquer afronta a esta condição. 

Outra importante peculiaridade da universalidade dos Direitos 

Humanos é a sua indivisibilidade, pois estes “[...] compõem uma unidade 

indivisível, interdependente e inter-relacionada”475. Isto significa que a garantia 

dos direitos civis e políticos é uma pré-condição para a observância dos direitos 

sociais, econômicos e culturais (e vice-versa). Quando um deles é violado, os 

demais também serão476. 

Tal posicionamento demonstra que a concepção dos Direitos Humanos 

permaneceu edificada sob a égide de uma unidade, além de universal, 

                                            
472 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 61. 
473 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 61. 
474 FACHIN, Melina Girardi. Fundamentos dos direitos humanos: teoria e práxis na Cultura da 

tolerância. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 34. 
475 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. p. 78. 
476 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano. p. 43. 
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independente e indivisível, condicionada à impossibilidade de divisão destes 

direitos em gerações. No entanto, Sarlet defende a divisão utilizada pela doutrina 

e justifica a divisão dos direitos em gerações para um melhor entendimento e 

análise terminológica, sem, no entanto, pretender atribuir aos mesmos qualquer 

característica de substituição, enfraquecimento ou não cumulatividade477. 

Embora não exista um consenso acerca do número de gerações dos 

Direitos Humanos para fins meramente classificatórios, cita-se a existência dos 

direitos negativos478 e direitos positivos479, levando-se sempre em consideração a 

relação destes com a atividade estatal480. Conforme expõe Alexy, “Los derechos 

                                            
477 “Num primeiro momento, é de se ressaltar as fundadas críticas que vêm sendo dirigidas contra 

o próprio termo ‘gerações’ por parte da doutrina alienígena e nacional. Com efeito, não há 
como negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter 
de um processo cumulativo, de complementariedade, e não de alternância, de tal sorte que o 
uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma 
geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo ‘dimensões’ dos direitos 
fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, na esteira da mais moderna 
doutrina. Neste contexto, aludiu-se, entre nós, de forma notadamente irônica, ao que se chama 
de ‘fantasia das chamadas gerações de direitos’, que [...] conduz ao entendimento equivocado 
de que os direitos fundamentais se substituem ao longo do tempo, não se encontrando em 
permanente processo de expansão, cumulação e fortalecimento. SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais. 3.ed.rev.atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003. p. 50. 

478 Os direitos relativos a um “não agir” do Estado são apresentados como direitos de cunho 
“negativo”, uma vez que dirigidos a uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos 
poderes públicos, sendo, neste sentido, “direitos de resistência ou oposição perante o Estado. 
Assumem particular relevo no rol desses direitos [...], os direitos à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei. São, posteriormente, complementados por um leque de 
liberdades, incluindo as assim denominadas liberdades de expressão coletiva [...] e pelos 
direitos de participação política, tais como o direito de voto e a capacidade eleitoral passiva [...]. 
Também o direito de igualdade, entendido como igualdade formal (perante a lei) e algumas 
garantias processuais [...] se enquadram nessa categoria”. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais. p. 52. 

479 De acordo com Sarlet, os direitos de cunho positivo, “Ao contrário da primeira geração dos 
direitos, a segunda geração possui dimensão positiva, vez que não evitam a intervenção do 
Estado na esfera da liberdade individual. A segunda dimensão dos direitos fundamentais 
abrange, portanto, bem mais do que os direitos de cunho prestacional, [...] inobstante o cunho 
‘positivo’ possa ser considerado como o marco distintivo desta nova fase da evolução dos 
direitos fundamentais. [...] Saliente-se, contudo, que, a exemplo dos direitos de primeira 
dimensão, também os direitos sociais [...] se reportam à pessoa individual, não podendo ser 
confundidos com os direitos coletivos e/ou difusos de terceira dimensão”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. p. 53. 

480 “Às primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um não-agir do Estado; aos 
segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva do Estado. Embora as exigências de 
direitos possam estar dispostas cronologicamente em diversas fases ou gerações, suas 
espécies são sempre – com relação aos poderes constituídos – apenas duas: ou impedir os 
malefícios de tais poderes ou obter benefícios. Nos direitos de terceira e de quarta geração, 
podem existir direitos tanto de uma quanto de outra espécie”. BOBBIO, Norberto. A era dos 
direitos. p. 06. 
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de defensa del ciudadano frente al Estado son derechos a acciones negativas 

(omisiones) del Estado”481 e seu objetivo é assegurar a esfera de liberdade dos 

indivíduos frente às intervenções do poder público482. Quanto aos direitos 

positivos483, Alexy menciona estes são a contrapartida dos direitos negativos e 

“los derechos a acciones positivas del Estado, deben ser incluidas en el status 

positivo en sentido estricto […]”484. 

Assim, tendo em vista que os Direitos Humanos não são estáticos e 

sua transformação acompanha as necessidades e almejos da Sociedade 

humana, estes experimentam evoluções que passam pelo respeito à liberdade em 

                                            
481 “Os direitos de defesa do cidadão frente ao Estado são direitos a ações negativas (omissões) 

do Estado” (tradução livre). ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. 
Tradução de Ernesto Garzon Valdes. 1.ed. 3 reimp. Madrid: Centro de estúdios políticos y 
constitucionales, 2002. Título original: Theorie der grundrechte. p. 419. 

482 Segundo Alexy, “Los derechos del ciudadano frente al Estado a acciones negativas del Estado 
(derechos de defensa) pueden dividirse en tres grupos. El primero está constituido por 
derechos a que el Estado no impida u obstaculice determinadas acciones del titular del 
derecho; el segundo, por derechos a que el Estado no afecte determinadas propiedades o 
situaciones del titular del derecho; y el tercero, por derechos a que el Estado no elimine 
determinadas posiciones jurídicas del titular del derecho”. Livre tradução: “Os direitos do 
cidadão frente ao Estado e ações negativas do Estado (direitos de defesa) podem ser divididos 
em três grupos. O primeiro está constituído por direitos ao qual o Estado não impeça ou 
obstrua determinadas ações do titular do direito; o segundo por direitos a que o Estado não 
afete determinadas propiedades ou situações do titular do direito; e o terceiro, por direitos a 
que o Estado não elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito”. ALEXY, Robert. 
Teoría de los Derechos Fundamentales. p. 189. 

483 Conforme expõe Alexy, “Los derechos del ciudadano frente al Estado a acciones positivas del 
Estado pueden dividirse en dos grupos, el del aquellos cuyo objeto es una acción fáctica y el de 
aquellos cuyo objeto es una acción normativa. Se trata de un derecho a una acción positiva 
fáctica cuando se supone un derecho de un propietario de una escuela privada a recibir ayuda 
estatal a través de subvenciones […] Los derechos a acciones positivas normativas son 
derechos a actos estatales de imposición de norma”. Livre tradução: “Os direitos do cidadão 
frente ao Estado e ações positivas do Estado podem ser divididos em dois grupos, o daqueles 
cujo objeto é uma ação fática e daqueles cujo objeto é uma ação normativa. Se trata de um 
direito a uma ação positiva fática quando se supõe um direito de um proprietário de uma escola 
privada em receber ajuda estatal por meio de subvenções […]. Os direitos a ações normativas 
positivas são direitos a atos estatais por meio de imposições de normas”. ALEXY, Robert. 
Teoría de los Derechos Fundamentales. p. 195. 

484 “Os direitos a ações positivas do Estado devem ser incluídos no status positivo em sentido 
estrito [...]” (tradução livre). Para o autor, “Los derechos a prestaciones en sentido estricto son 
derechos del individuo frente al Estado a algo que – si el individuo poseyera medios financieros 
suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente – podría obtenerlo también de 
particulares. Cuando se habla de derechos sociales fundamentales, por ejemplo, […] se hace 
primariamente referencia a derechos a prestaciones en sentido estricto”. Livre tradução: Os 
direitos a prestações em sentido estrito são direitos do indivíduo frente ao Estado a algo que – 
se o indivíduo possuísse meios financeiros suficientes e se encontrasse no mercado uma 
oferta suficiente – poderia obtê-lo também de particulares. Quando se fala de direitos sociais 
fundamentais, por exemplo, […] se faz referencia primeiramente a direitos de prestações em 
sentido estrito”. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. p. 419 e 482. 
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face da atuação do Estado liberal – primeira geração; seguem pela passagem do 

Estado liberal ao Estado contemporâneo, marcado pelas lutas sociais do século 

XIX, originando os direitos econômicos, sociais e culturais – segunda geração; 

envolvem não mais apenas os direitos individuais, mas sim os direitos de toda a 

coletividade através de todos os direitos considerados como difusos e coletivos – 

direitos de terceira geração485.  

Levando-se em consideração as palavras de Bobbio ao afirmar que “os 

Direitos Humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas”486, 

entende-se que estes estão em constante construção e reconstrução e 

acompanham a evolução e os principais acontecimentos da humanidade. 

Notadamente com relação à (mera) classificação concernente aos direitos de 

terceira geração, tratar-se-á dos mesmos como sendo os Novos Direitos, ou seja, 

aqueles relacionados às relações transnacionais. 

4.1.2 Os Novos Direitos 

Anteriormente abordou-se a Transnacionalidade e as Migrações 

transnacionais, suas principais características e consequências para a Sociedade 

mundial globalizada. Neste norte, demonstra-se como imperiosa a abordagem 

das mais variadas relações e acontecimentos sob a vertente da 

                                            
485 Essa categoria de Direitos engloba alguns direitos prestacionais e, igualmente, um conjunto de 

novos direitos (em alguns casos não constitucionalizados), que podem exigir uma ação ou uma 
omissão do poder público ou dos particulares. Com efeito, se nas gerações antecedentes os 
direitos se demonstram claramente situados no que se refere à relação do Estado para com o 
cidadão, os Direitos Fundamentais de terceira geração personificam a massificação da 
Sociedade contemporânea, exigindo uma dialética efetiva entre condutas (ação / omissão) e 
destinatários das obrigações constitucionais (Estado/cidadão). SCHÄFER, Jairo. Classificação 
dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 33. Há que se 
ressaltar que alguns doutrinadores entendem que as demais classificações surgidas a partir 
das três gerações não compõem novas gerações, mas são simplesmente derivações destas; 
outros vão além e enunciam a existência dos direitos da quarta - os direitos de manipulação 
genética relacionados à biotecnologia e bioengenharia – e de quinta geração, referente aos 
direitos decorrentes da internet. OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de. Teoria Jurídica e 
Novos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 86. O traço característico dos direitos de 
terceira geração são, para Sarlet também denominados direitos de fraternidade ou de 
solidariedade e se diferenciam das demais gerações no sentido de se desprenderem da figura 
do homem individual, vez que se destinam à proteção de grupos humanos como a família, o 
Povo, a Nação e, consequentemente, os Transmigrantes. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais. p. 53-54.  

486 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 32. 
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Transnacionalidade, vez que inevitavelmente surge a importante questão: quais 

seriam os direitos atribuídos aos Seres Humanos envolvidos em acontecimentos 

transnacionais se estes possuem como principais características o transpasse 

dos Estados nacionais, o não conhecimento de fronteiras, a ausência da condição 

de cidadão e a desterritorialização? 

Não há como negar que os Direitos Humanos dos Transmigrantes 

compõem um dos dilemas da atualidade. Isto porque as novas dimensões 

alcançadas pela Sociedade mundial, ao permear e transpassar os Estados 

nacionais sob a denominação de Transnacionalidade continuam a ocorrer sem a 

devida atenção e proteção dos Direitos Humanos.  

Como demonstra Garcia487, a necessidade de abordar as questões 

relacionadas ao fenômeno da Transnacionalidade faz-se vital para o futuro da 

raça humana. Para o autor, estas são as demandas transnacionais, as quais 

“estão relacionadas com a questão da efetividade dos chamados direitos difusos 

e transfronteiriços. Por esta razão as demandas transnacionais são questões 

fundamentais para o Ser Humano e que vêm sendo classificadas pela doutrina 

como Novos Direitos”488. 

Bobbio denota que “os chamados direitos de terceira geração 

constituem uma categoria, para dizer a verdade, ainda excessivamente 

heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamente se 

trata”489. Tais características são justificáveis devido ao fato de que os Direitos 

Humanos não são compostos por conceitos estáticos e suas transformações 

acompanham a Sociedade em transformação, suas novas demandas e 

necessidades de proteção. 

                                            
487 GARCIA, Marcos Leite. Transnacionalidade, "novos" direitos fundamentais e UNASUL: novas 

perspectivas para o século XXI. In: Âmbito Jurídico. Vol XIV (94). Rio Grande, nov 2011. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10619>. Acesso em ago 
2013.  

488 Conforme menciona Schafer, “a efetivação dos chamados novos direitos pressupõe visões 
marcadamente solidárias, no sentido de que não há possibilidade de fruição egoística desses 
direitos. São direitos difusos, transindividuais, que não apresentam titularidade individual”. 
SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais. p. 33. 

489 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 25. 
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Seriam estes os Novos Direitos, os quais atribuem característica 

peculiar aos direitos de terceira geração devido às suas especiais condições. É 

por esta razão que se defende que as demandas envolvendo as Migrações 

transnacionais envolvem estes direitos de terceira geração com as características 

dos chamados Novos Direitos, os quais são individuais, coletivos e difusos490 ao 

mesmo tempo, por isso considerados transindividuais.  

Outra principal característica dos Novos Direitos é que são 

transfronteiriços e transnacionais, pois sua principal característica é que sua 

proteção não é satisfeita dentro das fronteiras tradicionais do Estado nacional”491. 

Os direitos difusos são por si só transfronteiriços – pois não se sabe exatamente 

onde se localizam seus titulares ou quais as condições de agressão ou 

necessidade de proteção – e transnacionais, no sentido de que necessitam de um 

tratamento transnacionalizado492, em locais não pré-definidos.  

Mas o problema é confirmado quando Seres Humanos dotados desta 

característica transnacional - os Transmigrantes - pugnam pelo reconhecimento 

de direitos que não são tratados como Novos Direitos, ou são afastados de 

pronto, sendo ainda debatidos sob os velhos moldes de Estados soberanos 

recém inseridos na Idade Moderna. Assim, ao afastar a característica 

transnacional da temática dos Direitos Humanos são negadas inúmeras 
                                            

490 Vale destacar a diferença entre direitos difusos e direitos coletivos: “em primeiro lugar, no caso 
dos direitos difusos são incontáveis os seus titulares ou pessoas que podem ser atingidas; já 
no caso dos direitos coletivos ao contrário podemos estabelecer o número de titulares ou de as 
pessoas atingidas no caso de desrespeito de determinado direito coletivo. [...] No caso dos 
direitos da chamada terceira geração, exatamente por serem difusos, não se sabe ao certo o 
número de pessoas envolvidas nessas questões. Enfim são incalculáveis os danos causados 
pela violação de um direito difuso, assim como são incontáveis os números de vítimas das 
violações dos direitos difusos. Em contrapartida, já as violações de um direito coletivo se 
podem estabelecer os números das vítimas atingidas”. GARCIA, Marcos Leite. 
Transnacionalidade, "novos" direitos fundamentais e UNASUL: novas perspectivas para o 
século XXI. In: Âmbito Jurídico. Vol XIV (94). Rio Grande, nov 2011. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10619>. Acesso em ago 
2013.  

491 GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e transnacionalidade: um estudo preliminar. In: 
CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 179. 

492 GARCIA, Marcos Leite. Transnacionalidade, "novos" direitos fundamentais e UNASUL: novas 
perspectivas para o século XXI. In: Âmbito Jurídico. Vol XIV (94). Rio Grande, nov 2011. 
Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10619>. Acesso em ago 
2013.  
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possibilidades de proteção e reconhecimento dos direitos dos Transmigrantes sob 

várias premissas.  

No entanto, embora seja clara a necessidade de que estes Novos 

Direitos sejam reconhecidos e efetivados a favor dos Transmigrantes, verifica-se 

que em alguns momentos os mesmos são confrontados com a Cidadania, ou 

melhor, a ausência dela. Na verdade a Cidadania ou qualquer vínculo pré-

delimitado ou definido não concordam com a Transnacionalidade, pois sua 

característica é a ausência de pré-limites.  

4.2 A RELAÇÃO ENTRE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

A Revolução Francesa, além de sinalizar uma passagem fundamental 

da história da Cidadania com a sua respectiva Declaração, lançou as bases da 

ideia de Nação, a qual, desde então, passou a ser associada ao conceito 

moderno de Cidadania. Na verdade, a Nação transformou-se em entidade política 

à qual os homens deviam fidelidade; e os Estados se transformam em Nações 

quando governo e Cidadania se transformaram em uma tarefa comum. 

Nos dois séculos sucessivos à Revolução foram verificados dois 

processos paralelos: de uma parte os cidadãos obtiveram sempre maiores direitos 

civis, políticos e sociais; de outra houve um aumento do número dos titulares 

destes direitos, ou seja, a Cidadania se desenvolveu tanto qualitativamente 

quanto quantitativamente para se tornar um status conferido aqueles que são 

membros de uma comunidade e dotados de pleno direito para tal. 

O que se verifica é um verdadeiro achatamento dos Direitos Humanos 

sobre os direitos do cidadão e, conforme denota Ferrajoli, tal retórica é herança 

da Declaração de Direitos de 1789 em que a Cidadania passou a ser utilizada 
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como uma fonte de discriminação contra aqueles considerados não cidadãos de 

determinado Estado493. 

De extrema importância para a época são as ideias proferidas por 

Thomas Marshall na obra Cidadania, Classe Social e Status494. Nesta obra o 

autor desenvolve uma tese sobre a evolução da Cidadania na Inglaterra. Marshall 

a define como sendo a participação integral do indivíduo na comunidade política e 

distingue três tipos de direitos: os direitos civis - aqueles direitos que asseguram 

as liberdades individuais; os direitos políticos - que garantem a participação dos 

cidadãos no exercício do poder político; e os direitos sociais - que asseguram o 

acesso a um mínimo de bem-estar material. O argumento do autor segue a 

seguinte lógica: garantidos os direitos civis, as pessoas lutariam por direitos 

políticos e, consequentemente, conquistariam direitos sociais 

A ideia central defendida pelo autor acerca das três classes de direitos 

acima mencionadas é a de concebê-los não como direitos da pessoa ou da 

personalidade, mas como direitos do cidadão ou da Cidadania495. E como afirma 

Ferrajoli, “La cittadinanza viene cosi a sostituirsi all´uguaglianza quale categoria 

basilare della teoria della giustizia e della democrazia”496. Denota-se, portanto, 

que houve a substituição da igualdade pela Cidadania, atribuindo a esta última a 

condição de categoria basilar para a validade da reivindicação dos Direitos 

Humanos. A este respeito Ferrajoli ressalta que: 

La categoria dell´ugualianza veniva abbandonata proprio nel momento 
in cui la qualità di persona e la titolarità universale dei diritti erano state 
solennemente riconosciute, non solo dalle nuove costituzioni statali del 

                                            
493 “Nos ordenamentos internos dos Estados liberal-democráticos, os antigos direitos naturais são 

consagrados e positivados pelas constituições como “universais” e, portanto, como base de 
igualdade de todos os Seres Humanos. E, todavia, coincidindo seu “universo” jurídico-positivo 
com o do ordenamento interno do Estado, os direitos do “homem” acabam de fato por se 
achatar sobre os direitos do cidadão”. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. p. 
35. 

494 MARSHALL, Thomas H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 
495 FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. p. 12. 
496 “E a Cidadania vem assim a substituir a igualdade como categoria basilar da teoria da justiça e 

da democracia” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. p. 
23. 
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dopoguerra ma anche dalla Dichiariazione universale del 1948, a tutti 
gli esseri umani del pianeta497. 

Denota-se que o conceito da Cidadania vem a substituir o status da 

personalidade, da condição de Ser Humano como destinatário de todos os 

Direitos Humanos ao destacar o cidadão como condição única para usufruir de 

tais direitos498. Ocorre, portanto, uma deformação do conceito de Cidadania, pois 

a partir desta ideia e a consequente garantia de direitos por meio da Cidadania os 

cidadãos passam a estabelecer uma ligação muito forte com as instituições do 

Estado ao qual pertencem. 

E é neste sentido o posicionamento de Rossi ao afirmar que o conceito 

da Cidadania moderna passou a se ligar ao território nacional do qual surgem os 

fatores geradores das diversas estruturas institucionais que cada Sociedade elege 

para seu autogoverno e autodefesa. Foi isto que Marshall quis evidenciar com o 

estudo da história da sua Nação, a Grã-Bretanha, cujas leis foram pouco a pouco 

atribuindo novas titularidades jurídicas aos seus cidadãos499. 

Entretanto, além de condicionar a atribuição dos Direitos Humanos à 

condição de cidadão e fortalecer o vínculo deste com o Estado, a Cidadania 

passa a sugerir, mais que uma teoria da democracia baseada na expansão dos 

direitos500, uma ideia regressiva e ilusória da democracia em um único país, ou, 

como afirma Ferrajoli, “nei nostri ricchi paesi dell´Occidente”501, e segue: 

                                            
497 “A categoria da igualdade foi abandonada mesmo no momento em que a qualidade de pessoa 

e a titularidade universal dos direitos foram solenemente reconhecidos, não somente pelas 
novas constituições estatais do pós-guerra mas também pela Declaração Universal de 1948, a 
todos os Seres Humanos do planeta” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: 
un dibattito teorico. p. 24. 

498 Ferrajoli explica que esta garantia de concessão aos cidadãos destes direitos foram ditados por 
Marshall diante da vontade de fornecer um sólido fundamento teórico às políticas de Welfare. 
Seu fundamento era aquele de oferecer, por meio desta categoria, uma base teórica aos 
direitos sociais como forma de superar os velhos modelos liberais-democráticos. FERRAJOLI, 
Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. p. 23. 

499 ROSSI, Unico. La cittadinanza oggi. Elementi di discussione dopo Thomas H. Marshall. Siena: 
Working Paper, 2000. p. 10. 

500 Importante é a diferenciação apresentada por Leal, acerca dos direitos do cidadão e dos 
Direitos Humanos. Para o autor, “os direitos do homem são naturais e alienáveis, enquanto os 
direitos do cidadão são positivados. Os direitos humanos são direitos fundamentais pela 
própria razão de que existem antes do Estado, enquanto os direitos do cidadão estão 
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Questi diritti – come ben sappiamo – sono sempre stati universali solo a 
parole: se normativamente, fin dalla Dichiarazione francese del 1789, 
sono sempre stati diritti della persona, di fatto sono sempre stati diritti 
del cittadino. E questo perchè di fatto, all´epoca della rivoluzione 
francese e poi per tutto l´Ottocento e la prima metà del Novecento, fino 
ancora alla Dichiariazione universale del 1948 e agli anni in cui scriveva 
Marshall, la dissociazione tra “persona” e “cittadino” non faceva 
problema, non essendo i nostri paesi minacciati dalla pressione 
migratoria502. 

Realmente, as ideias difundidas à época por Marshall não eram 

questionadas, pois dificilmente existiam indagações acerca da possibilidade de 

um Ser Humano não ser possuidor do status de Cidadania no local em que se 

encontrava. Diz-se isso, pois, as Migrações transnacionais não eram ainda 

verificadas neste momento como são hoje. Além disso, ainda nos tempos de 

Marshall, o processo da Globalização, da integração e interdependência mundial 

e os fenômenos migratórios ocorridos antes de qualquer indício transnacional não 

colocavam em xeque, nem mesmo em contradição, os direitos dos cidadãos e os 

Direitos Humanos. 

No entanto, “Più difficile è comprendere Il senso dell´operazione a 

distanza di cinquant´anni dal saggio di Marshall”503, ou seja, a indiferença criada à 

época acerca da vinculação dos Direitos Humanos à condição de cidadão não 

corresponde mais à realidade atual. Outro fator importante a ser analisado é a 

crise da Soberania vivenciada pelos Estados – aos quais a Cidadania é conexa – 

tornando cada vez menos legítimo declinar a manutenção dos Direitos Humanos 

aos mesmos.  

                                                                                                                                  
subordinados e dependem deste”. LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: 
desafios à democracia. p. 58. 

501 “nos nossos ricos países do Ocidente” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti 
fondamentali: un dibattito teorico. p. 25. 

502 “Estes direitos - como sabemos bem - sempre foram universais apenas em palavras: se 
normativamente, desde a Declaração Francesa de 1789, têm sido sempre os direitos da 
pessoa, de fato, têm sido sempre os direitos do cidadão. E isso é devido ao fato de que, 
durante a Revolução Francesa e, em seguida, ao longo do século XIX e na primeira metade do 
século XX, até hoje na Declaração universal de 1948 e nos anos em que escreveu Marshall, a 
dissociação entre "pessoa" e "cidadão" não era um problema, já que os nossos países não 
eram ameaçados pela pressão migratória” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti 
fondamentali: un dibattito teorico. p. 25. 

503 “Mais difícil é compreender o significado desta afirmação a uma distância de cinquenta anos do 
ensaio de Marshall” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito 
teorico. p. 24. 
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Isto porque, como afirma Leal quando analisa a Cidadania, “o cidadão 

não pode ser concebido como um conceito abstrato e meramente formal, como 

quer o normativismo jurídico vigente, com sua lógica interna [...]; deve-se 

compreendê-lo como componente orgânico de formação social, jurídica, política e 

econômica, enquanto ser de Cultura e de conhecimento”504.  

Conforme afirma o autor, deve-se reconhecer que o cidadão está 

imerso em uma lógica social efetivamente material, “que se revela na constância 

do seu devir, sujeito em permanente construção, apto a emancipar-se de uma 

natureza que a contingência do fenômeno político e mesmo jurídico lhe impôs, o 

que possibilitaria a implementação dos direitos já assegurados e a edificação de 

outros novos”505. 

Significa, portanto, que a Cidadania deve ser pensada a partir de uma 

prévia concepção de democracia como uma possibilidade de demarcar um 

propósito comum nas Sociedades marcadas pelo pluralismo e pela diferença506. 

No entanto, vincular Direitos Humanos à Cidadania, além de ser uma ideia 

incompatível e de evidente regresso, demonstra uma triste falência dos modelos 

da mesma democracia e dos valores do Ocidente.  

Torna-se urgente o abandono da aceitação de uma suposta 

universalidade dos Direitos Humanos declinados somente aos cidadãos, a fim de 

enaltecer a simples condição de Ser Humano, e dentre estes os Transmigrantes, 

como sujeitos destes direitos. 

  

                                            
504 LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: Cidadania e poder político na modernindade. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 181. 
505 LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: Cidadania e poder político na modernindade. p. 182. 
506 LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: Cidadania e poder político na modernindade. p. 186. 
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4.3 OS TRANSMIGRANTES FRENTE ÀS PRINCIPAIS DECLARAÇÕES DE 

DIREITOS 

Conforme já abordado anteriormente, a transformação dos Direitos 

Humanos num tema global é, sem sombra de dúvidas, um fato importante que 

denota a emergência, pela primeira vez na história, da formação de um consenso 

ético-global mínimo, o qual teve início com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948. Em um período de pós-guerra, nada mais justo que tais direitos 

deixem de se incluir entre os assuntos que, como determina a Carta das Nações 

Unidas, pertencem à competência exclusiva dos Estados, fazendo com que 

consistam em uma característica básica da Dignidade humana, tendo de ser por 

estes respeitados507. 

Neste sentido é a argumentação de Ferrajoli ao afirmar que: 

Dopo la nascita dell´Onu e grazie all´approvazione di carte e 
convenzioni internazionali sui diritti umani, questi diritti non sono più 
fondamentali solo all´interno degli Stati nelle cui costituzioni sono 
formulati, ma sono diritti sovrastatali cui gli Stati sono vincolati e 
subordinati anche al livello del diritto internazionale; non più diritti di 
cittadinanza, ma diritti delle persone indipendentemente dalle loro 
diverse cittadinanze508.  

Independentemente do texto da Declaração e de seu intuito de 

universalizar os Direitos Humanos direcionando-os a todos os Seres Humanos, 

sua efetividade a nível individual passou a ser vinculada ao pertencimento a um 

                                            
507 Cabe aqui fazer uma ressalva e apresentar o posicionamento de Garcia a respeito do 

nascimento dos Direitos Humanos. Segundo o autor, “[...] na Modernidade os Direitos Humanos 
nascem como direitos fundamentais, ou seja, primeiramente são concebidos como direito 
interno, como os direitos do cidadão, mas ainda que direito nacional-interno com ampla 
vocação e pretensão universal como direitos do homem genérico, referindo-se a todos os 
Seres Humanos”. GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e transnacionalidade: um 
estudo preliminar. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. p. 174. 

508 “Depois do nascimento da ONU e graças à aprovação de cartas e convenções internacionais 
sobre direitos humanos estes direitos não são mais fundamentais somente no interior dos 
Estados nos quais constituições são formuladas, mas são direitos supra-estatais aos quais os 
Estados são vinculados e subordinados também em nível de direito internacional; não mais 
direito de Cidadania, mas direito das pessoas independentemente das suas diversas 
Cidadanias” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. p. 
22. 



194 
 

justo Estado-Nação, ou seja, como em uma fórmula matemática, abre a 

possibilidade da utilização dos Direitos Humanos se o envolvido for possuidor da 

Cidadania daquele Estado. Indo além, não é necessário afirmar que mesmo 

encaixando-se perfeitamente nesta fórmula, o cidadão atual carece desta 

proteção diante da não efetividade destes direitos; imagine-se a situação quando 

se tratam de Transmigrantes509. 

Especificamente com relação às Migrações, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos reconhece o direito à liberdade de locomoção e residência 

somente dentro das fronteiras nacionais510, bem como protege o direito de deixar 

o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu 

país511, mas faz menção quanto ao estabelecimento de pessoas em países 

diversos. Significa que “A liberdade de estabelecimento em um país diverso do da 

nacionalidade não é um direito reconhecido para o Ser Humano. É apenas uma 

reivindicação”512. 

Sotto questo specifico aspetto, emerge in modo sempre più stridente la 
contraddizione tra la garanzia, nell’ambito del regime giuridico del diritto 
internazionale, del diritto di migrazione (libertà di movimento attraverso 
le frontiere) e la mancata garanzia del diritto di immigrazione, cioè il 
diritto ad entrare in un paese (art. 13 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo del 1948). La Carta dei diritti fondamentali dunque non 
dice nulla sugli obblighi degli Stati a garantire l’ingresso agli immigrati, 
ad accordare il diritto di asilo, e a concedere la cittadinanza ai residenti 
e ai denizens (residenti permanenti senza pieni diritti)513.  

                                            
509 BAUMANN, Gerd. L´enigma multiCulturale. p. 12. 
510 “Artigo XIII: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 

fronteiras de cada Estado”. ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 01 ago. 
2012. 

511 “Artigo XIII: [...] 2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a 
este regressar”. ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 01 ago. 
2012. 

512 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 
perspectiva de Direitos Humanos. p. 238. 

513 “Sob este aspecto, é cada vez mais marcante a contradição entre a garantia, no âmbito do 
regime de direito internacional, o direito de migração (liberdade de circulação através das 
fronteiras), e a falta da garantia do direito de Imigração, ou seja, o direito de entrar num país 
(artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948). A Carta dos Direitos 
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No entanto, a justificativa do conteúdo - errôneo - da Declaração a 

respeito das Migrações refere-se ao momento temporal em que a mesma foi 

implementada. “O momento em que seguiu a Segunda Guerra mundial pode ser 

considerado o apogeu dos Estados Nacionais. A força e a pretendida auto-

suficiência dos Estados Nacionais [...] tornava ideologicamente fora de cogitação 

que pessoas pudessem ultrapassar fronteiras para se estabelecer em outro 

país”514. 

Seguindo com tal dicção, os dispositivos presentes na Declaração da 

ONU e ditados como sendo protegidos globalmente deram origem a outros 

regramentos que se ocuparam de internacionalizar esses direitos no âmbito 

regional por meio dos sistemas europeu, africano e interamericano por exemplo. 

Nesta ordem, tendo em vista o objeto do presente estudo, convém apresentar 

pontualmente as principais características do sistema de proteção aos Direitos 

Humanos na União Europeia. 

4.3.1 O sistema de proteção dos Direitos Humanos na União Europeia 

A primeira declaração de Direitos Humanos criada no continente 

europeu por meio do Conselho da Europa foi a Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais de 1950 - CEDH515, 

a qual estabeleceu a Comissão de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos – TEDH516. Em 1961 essa Convenção foi complementada pela 

                                                                                                                                  
Fundamentais, portanto, não diz nada sobre as obrigações dos Estados em garantir o ingresso 
dos Imigrantes, para conceder o direito de asilo, e conceder a Cidadania a moradores e 
habitantes (residentes permanentes sem plenos direitos)” (tradução livre). BENHABIB, Seyla. I 
diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. p. 43. 

514 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 
perspectiva de Direitos Humanos. p. 239. 

515 A Convenção foi promulgada em 04.11.1950, na cidade de Roma, tendo entrado em vigor em 
03.09.1953. 

516 Também conhecido como Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Tribunal de Estrasburgo ou 
simplesmente TEDH. O novo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem começou a funcionar 
em 1 de Novembro de 1998, data da entrada em vigor do Protocolo nº 11. Em 31 de Outubro 
de 1998, o antigo Tribunal tinha cessado a sua existência. Todavia, na conformidade do 
Protocolo nº 11, a Comissão continuará em atividade durante um ano (até 31 de Outubro de 
1999), para examinar os casos declarados admissíveis antes da data de entrada em vigor do 
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Carta Social Europeia, vez que originalmente existiam previstos somente direitos 

civis e políticos. Após sua entrada em vigor vários protocolos foram adicionados à 

Convenção, atribuindo-se crucial importância ao Protocolo n. 4, datado de 1963 e 

em vigor desde 1968 e ratificado por todos os Estados-membros, o qual proíbe 

expressamente em seu art. 4º a expulsão coletiva de estrangeiros517. 

No entanto, à época da Comunidade Europeia, seguindo o 

entendimento de Dal Ri518, a inserção formal da matéria não foi tão simples assim. 

De acordo com o percurso histórico da Comunidade, é possível constatar que 

coube às Cortes Constitucionais italiana e alemã a abertura do debate sobre o 

papel da Comunidade Europeia diante da tutela jurídica dos Direitos Humanos. 

Ambos pertencentes a sistemas jurídicos que visavam a garantia e proteção 

destes direitos, estes órgãos jurisdicionais, ao longo dos anos, emanaram alguns 

acórdãos históricos que fizeram com que as instituições da Comunidade viessem 

a rever as próprias posições em relação ao tema. 

A primeira a se manifestar sobre a matéria foi a Corte Constitucional 

Italiana por meio do acórdão Frontini519. Nesta decisão foi realizada uma análise 

acerca do contraste existente entre o ordenamento jurídico italiano e o 

Comunitário, abordando indiretamente a temática dos Direitos Humanos. 

Segundo o Direito Comunitário, a norma de direito interno em conflito com este 

seria inconstitucional. Porém, ao decidir o acórdão em comento, a Corte 

Constitucional italiana considerou que a norma de direito interno deveria 

prevalecer, mesmo contrariando uma norma de Direito Comunitário, se esta violar 

os Direitos Humanos.  

                                                                                                                                  
referido Protocolo. Fonte: UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: <www.europa.eu>. 
Acesso em: 12 set. 2013. 

517 ACNUR – Agência das Nações Unidas para Refugiados. Protocolo n° 4 do Convênio para 
Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1250>. Acesso em: 02 out. 
2012. 

518 DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais no 
Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: Revista Sequência, nº 43, 
Florianópolis-SC, 2001. 

519 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 183/1973. Disponível em: 
<http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0183s-73.html>. Acesso em: 10 out. 2012. 
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Segundo denota Dal Ri a partir do acórdão em comento, 

[...] segundo o raciocínio desenvolvido, toda norma italiana contrastante 
com a esfera jurídica comunitária seria considerada inconstitucional por 
contrariar o artigo 11 da Constituição daquele país. Tal 
inconstitucionalidade somente não subsistiria no caso em que fosse 
efetivamente verificado, segundo a limitação imposta pelo mesmo 
acórdão, que a normativa comunitária contrastante violasse os direitos 
fundamentais previstos pelo ordenamento italiano e pelo conjunto de 
direitos inalienáveis consuetudinariamente atribuídos à pessoa 
humana520. 

Na mesma ordem se manifestou a Corte Constitucional alemã 

(Bundesverfassungsgericht) em 1986 no acórdão Solange II521, declarando a 

imperiosa necessidade de extensão do respeito aos Direitos Humanos - já 

existentes no ordenamento jurídico de cada Estado-membro - à Comunidade522. 

Isto quer dizer que as normas Comunitárias deveriam seguir a tradição 

Constitucional dos Estados-membros no tocante ao respeito dos Direitos 

Humanos523.  

Conforme contribui Dal Ri, 

                                            
520 DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais no 

Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: Revista Sequência, nº 43, 
Florianópolis-SC, 2001. p. 148. 

521 UNIVERSITY OF TEXAS (site oficial). Das Bundesverfassungsgericht. Case: BVerfGE 73, 339 
2 BvR 197/83 Solange II-decision Date: 22 October 1986 Judges: Zeidler, Dr.Dr. h.c. Niebler, 
Steinberger, Träger, Mahrenholz, Böcken-förde, Klein, Graßhof. Disponível 
em:<http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?i
d=572>. Acesso em: 30 ago. 2012. 

522 “A mesma Corte Constitucional ainda afirmou que não se ocuparia de juízos de 
constitucionalidade por presumível violação de direitos fundamentais causados por atos 
comunitários derivados. Entretanto, e aqui vem uma importante consideração, a mesma Corte 
salientou que isto somente aconteceria enquanto a Comunidade Européia oferecesse uma 
tutela dos direitos fundamentais individuais comparável às garantias dadas pela Lei 
Fundamental Alemã (Grundgesetz). DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos e 
das Liberdades Fundamentais no Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: 
Revista Sequência, nº 43, Florianópolis-SC, 2001. p. 149. 

523 A partir dos acórdãos Stauder de 1969 e Internationale Handelsgesellschaft de 1970, o Tribunal 
de Justiça passou a reconhecer os Direitos Humanos como verdadeiros princípios gerais de 
direito e, por conseguinte, o dever de salvaguardá-los. GERMANY. Judgment of the Court of 17 
December 1970. Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61970J
0011&lg=en>. Ambos acessados em: 30 ago. 2012. 
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A partir destes acórdãos de direito interno pode-se falar do surgimento 
de ações mais concretas e transparentes em relação à tutela dos 
direitos fundamentais no ambiente comunitário, em particular no que 
toca aos direitos humanos [...]. Logo após a pronúncia da Corte 
Italiana, várias declarações dos governos dos Estados-membros e das 
instituições comunitárias possibilitaram a constituição de uma 
atmosfera mais propícia à incorporação de tais direitos ao sistema da 
Comunidade524. 

Na sequência, a preocupação com os Direitos Humanos no âmbito 

Comunitário passou a ser verificado no preâmbulo do Ato Único Europeu de 

1986525 e no preâmbulo e parágrafo 2º do artigo 6º do Tratado de Maastricht de 

1993526, também conhecido como Tratado da União Europeia - TUE. Também o 

artigo 2º do TUE contém valores explícitos que devem ser atendidos pelos países 

membros da UE, e dentre eles, o respeito aos Direitos Humanos. No entanto, 

embora a adesão da Comunidade à CEDH tenha sido cogitada em vários 

momentos,  

[...] o Tribunal de Justiça claramente demonstrou temer a intervenção 
dos órgãos da CEDH, em particular da Corte Europeia de Direitos 
Humanos por esta instituída. Em casos extremos, esta última poderia 
vir a impor a própria interpretação da Convenção, podendo gerar 

                                            
524 DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais no 

Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: Revista Sequência, nº 43, 
Florianópolis-SC, 2001. p. 150. 

525 O Ato Único é constituído por um preâmbulo e por quatro títulos e inclui uma série de 
declarações adotadas pela Conferência. O Preâmbulo apresenta os objetivos fundamentais do 
tratado e exprime a vontade dos Estados-Membros de transformarem as suas relações com 
vista à criação de uma União Europeia. Estabelece igualmente o caráter único do Ato, que 
agrupa as disposições comuns à cooperação em matéria de política estrangeira e às 
Comunidades Europeias. Por último, destaca os dois objetivos da revisão dos tratados, ou seja, 
"melhorar a situação econômica e social, pelo aprofundamento das políticas comuns e pela 
consecução de novos objetivos" e "garantir um melhor funcionamento das Comunidades". O 
Título I prevê as disposições comuns à cooperação política e às Comunidades Europeias. O 
Título II é consagrado às alterações dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias e o 
Título III abrange a cooperação europeia em matéria de política externa. O Título IV inclui as 
disposições gerais e finais. Disponível em: <www.europa.eu>. Acesso em: 01 set. 2012. 

526 Artigo 6, parágrafo 2 do Tratado de Maastricht: “A União respeitará os direitos fundamentais tal 
como os garante a Convenção Européia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950, e tal como 
resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, enquanto princípios 
gerais do direito comunitário”. Disponível em: <www.europa.eu>. Acesso em: 01 set. 2012. 
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vínculos ao direito comunitário, prejudicando, em tal modo, a uniforme 
aplicação do ordenamento comunitário527. 

Diante da existência destas questões e impedimentos orgânicos quanto 

à formal adesão da Comunidade aos preceitos da CEDH, o Conselho Europeu 

decidiu por reconhecer seu conteúdo como preceitos comuns no âmbito da União 

Europeia. E é neste contexto que nasce a ideia da Carta de Direitos 

Fundamentais da União Europeia528. 

Contendo boa parte dos seus princípios condizentes com aqueles já 

existentes nos ordenamentos jurídicos dos seus Estados-membros, a Carta529 

prevê em seu Artigo 4º a proibição da aplicação de tratamento ou penas 

desumanas530. No Artigo 19531 proíbe as expulsões coletivas, bem como prevê a 

não possibilidade do Afastamento de qualquer pessoa para um Estado em que 

possa correr risco de ser sujeito à pena de morte, tortura ou qualquer outro 

                                            
527 DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais no 

Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: Revista Sequência, nº 43, 
Florianópolis-SC, 2001. p. 154-155. 

528 “Em 07 de dezembro de 2000, na ocasião em que os chefes de Estado e de Governo se 
reuniram para a realização do Conselho de Nice, na França, a União Europeia solenemente 
apresentou a sua Carta dos Direitos Fundamentais. O conteúdo do documento, dividido em 6 
capítulos e 50 artigos, reproduz uma boa parte dos princípios já sancionados nos 
ordenamentos dos Estados-membros”. DAL RI JÚNIOR, Arno. O Dilema dos Direitos Humanos 
e das Liberdades Fundamentais no Sistema Jurídico Comunitário e na União Européia. In: 
Revista Sequência, nº 43, Florianópolis-SC, 2001. p. 155. 

529 A Carta tornou-se vinculativa em toda a UE com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
significando que as instituições da UE são obrigadas a respeitar os direitos consagrados na 
Carta. Além disso, o Tratado de Lisboa previu que a UE irá aderir à CEDH , passando o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo, a ser competente para 
rever os atos da UE. UE – União Europeia. Carta de Direitos Fundamentais. Publicada no 
Jornal Oficial nº C 364 de 18/12/2000 p. 0001 – 0022. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:PT:PDF>. Acesso em: 
01 ago. 2012.. 

530 “Artigo 4. Proibição da tortura e dos tratos ou penas desumanos ou degradantes. Ninguém 
pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas desumanos ou degradantes”. UE – União 
Europeia. Carta de Direitos Fundamentais. Publicada no Jornal Oficial nº C 364 de 
18/12/2000 p. 0001 – 0022. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:PT:PDF>. Acesso em: 
01 ago. 2012. 

531 “Artigo 19. Protecção em caso de afastamento, expulsão ou extradição. 1. São proibidas as 
expulsões colectivas. 2. Ninguém pode ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado 
onde corra sério risco de ser sujeito a pena de morte, a tortura ou a outros tratos ou penas 
desumanos ou degradantes”. UE – União Europeia. Carta de Direitos Fundamentais. 
Publicada no Jornal Oficial nº C 364 de 18/12/2000 p. 0001 – 0022. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:PT:PDF>. Acesso em: 
01 ago. 2012. 
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tratamento desumano ou degradante. Além disso, prevê a igualdade de todos 

perante a lei532 e a proibição da discriminação em razão de sexo, raça, cor ou 

origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, 

opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, 

nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual533.  

Além disso, convém destacar que a maioria arrebatadora dos 

Transmigrantes são trabalhadores e possuem um duplo nível de violação dos 

seus direitos, principalmente diante da existência de situações repugnantes de 

exploração de trabalhadores e barbáries humanas e sociais. Como argumento, 

convém citar a existência da Convenção n. 143 da OIT, ratificada pela Itália e 

pelos demais países pertencentes à UE, que prevê já em seu Artigo 1º que “Os 

membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor deverão 

comprometer-se a respeitar os direitos fundamentais do homem de todos os 

trabalhadores migrantes”534.  

Outra previsão que deve ser mencionada é quanto à garantia da 

permanência no país ao trabalhador que tenha perdido seu emprego535 e à 

obrigação dos Estados em respeitar e fomentar a manutenção das identidades 

nacionais, étnicas e dos laços culturais com os países de origem dos 

                                            
532 Artigo 20. UE – União Europeia. Carta de Direitos Fundamentais. Publicada no Jornal Oficial 

nº C 364 de 18/12/2000 p. 0001 – 0022. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:PT:PDF>. Acesso em: 
01 ago. 2012. 

533 Artigo 21. UE – União Europeia. Carta de Direitos Fundamentais. Publicada no Jornal Oficial 
nº C 364 de 18/12/2000 p. 0001 – 0022. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:PT:PDF>. Acesso em: 
01 ago. 2012. 

534 Artigo 1º da Convenção 143 de 24 de junho de 1975 da OIT. OIT – Organização Internacional 
do Trabalho. Convenção 143 de 24 de junho de 1975. Disponível em: 
<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-
143.html>. Acesso em: 12 jun. 2012. 

535 “Artigo 8º. 1 - Desde que tenha residido legalmente no país com fim de emprego, o trabalhador 
migrante não poderá ser considerado em situação ilegal ou irregular pela simples perda do seu 
emprego, a qual, por si só, não deverá acarretar a revogação da sua autorização de residência 
ou, eventualmente, da sua autorização de trabalho”. OIT – Organização Internacional do 
Trabalho. Convenção 143 de 24 de junho de 1975. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-143.html>. Acesso em: 12 jun. 
2012. 
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trabalhadores536, traduzindo-se tal norma na necessidade de integração 

multicultural dos Transmigrantes. 

Outra menção acertada à matéria e que deve ser analisada 

conjuntamente com as declarações de Direitos Humanos diz respeito à 

Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores 

migrantes e dos membros das suas famílias. Referido ato internacional foi 

adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da resolução n. 

45/158, datada de 18 de dezembro de 1990, com base nas precedentes e já 

citadas convenções da OIT (n. 97/1949 e n. 143/1975). 

Tal Resolução contém dispositivos relativos a não-discriminação, 

Direitos Humanos de todos os trabalhadores migrantes, direitos adicionais de 

migrantes documentados, disposições aplicáveis a categorias especiais de 

trabalhadores migrantes e membros de suas famílias e promoção de condições 

saudáveis, equitativas, dignas e legais em matéria de Migração internacional de 

trabalhadores e membros de suas famílias, visando proteger os direitos de todos 

estes, independentemente da sua situação migratória537. Isto porque a própria 

Comissão reconhece que os indocumentados constituem parte significativa da 

totalidade dos migrantes e têm sido sujeitos a diversas violações dos seus 

Direitos Humanos em países de trânsito e de destino. Além disso, suas condições 

                                            
536 “Artigo 12. Todo o Estado Membro, através de métodos adaptados às circunstâncias e aos 

costumes nacionais: [...] f) Deverá tomar todas as medidas ao seu alcance no sentido de ajudar 
e encorajar os esforços dos trabalhadores migrantes e suas famílias tendentes a preservar as 
suas identidades nacionais e étnicas, assim como os laços Culturais com os países de origem 
e, inclusivamente, dar às crianças a possibilidade de beneficiar de um ensino da sua língua 
materna [...]”.OIT – Organização Internacional do Trabalho. Convenção 143 de 24 de junho de 
1975. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-143.html>. Acesso em: 12 jun. 2012. 

537 Assim dispõem os artigos 1º e 2º desta Convenção: “Artigo 1. A presente Convenção aplica-se, 
exceto como de outra forma estabelecido abaixo, a todos os trabalhadores migrantes e aos 
membros das suas famílias sem distinção de qualquer tipo, tal como de sexo, raça, cor, língua, 
religião ou convicção, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, 
nacionalidade, idade, posição econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou outra 
situação. 2. A presente Convenção aplica-se a todo o processo migratório dos trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias, o qual compreende a preparação da migração, a 
partida, o trânsito e todo o período de estada e atividade remunerada no Estado de emprego, 
bem como o regresso ao Estado de origem ou ao Estado de residência habitual [...]”. OIT - 
Organização Internacional do Trabalho. Resolução n. 45/158 de 18 de dezembro de 1990. 
Disponível em: <http://www.onuitalia.it/diritto/convenzioni/InternationalConventionont.html>. 
Acesso em: 04 ago. 2013. 
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de vida e de trabalho são frequentemente degradantes, devido à fragilidade 

advinda de seu "status" precário nos países para os quais se dirigem.  

Percebe-se que a Convenção538 em comento reflete a posição de 

documento internacional de vasto alcance, inspirada por acordos vinculantes a 

partir dos estudos das Nações Unidas por mais de vinte anos, após o último 

debate formal acerca do tema539. 

No entanto, todo o trabalho da ONU parece passar despercebido por 

muitos países. Na Itália e nos demais países pertencentes à União Europeia, as 

normas restritivas à Imigração não dão a devida atenção ao conteúdo da referida 

Convenção. Tal fato poderia ser justificado pela sua não ratificação da Convenção 

por parte da União Europeia sob o argumento de esta já possuir normativas 

suficientes a respeito do tema540. É claro que a ratificação, ou sua negativa, não 

                                            
538 A Convenção é composta por 93 artigos e pode ser acessada no link: 

<http://www.onuitalia.it/diritto/convenzioni/InternationalConventionont.html>. 
539 O site oficial da ONU-Itália, ao tratar do tema dos direitos dos trabalhadores migrantes expõe 

que: “I lavori preparatori ed il testo della Convenzione riflettono numerose tensioni e 
compromessi: infatti, il gruppo di lavoro istituito dall’Assemblea Generale nel 1979 ed incaricato 
di redigerla, si è riunito diciannove volte finchè non si è giunti all’approvazione definitiva del 
testo nel 1990, dopo dieci anni di lavoro. In quel periodo si sono verificati diversi sviluppi politici 
ed economici che hanno avuto effetti considerevoli sia sulle migrazioni per motivi di lavoro, sia 
sulla percezione dei migranti stessi all’interno dei Paesi di impiego. Secondo dati recenti proprio 
delle Nazioni Unite, infatti, sono 175 milioni le persone che oggi risiedono e lavorano 
regolarmente in un paese diverso da quello di origine; di queste, quasi un terzo vive in Europa, 
ed in Italia circa un cittadino su 20 residenti è straniero”. Livre tradução: "Os trabalhos 
preparatórios e o texto da Convenção refletem inúmeras tensões e compromissos: na verdade, 
o grupo de trabalho criado pela Assembleia Geral em 1979 é encarregado de redigi-la, reuniu-
se dezenove vezes até que não tenha atingido a aprovação final do texto em 1990, após dez 
anos de trabalho. Naquela época, houve vários desenvolvimentos políticos e econômicos que 
tiveram um impacto considerável, tanto na migração para fins de trabalho quanto na percepção 
dos próprios migrantes nos países de emprego. De acordo com dados recentes da 
Organização das Nações Unidas são 175 milhões de pessoas que hoje residem e trabalham 
regularmente em outro país que não o de origem, destes, quase um terço mora na Europa, e 
na Itália, cerca de um em cada 20 residentes é estrangeiro”. ONU-Itália, site oficial. Disponível 
em: <http://www.onuitalia.it/contributi/migranti.php>. Acesso em: 04 ago. 2013. 

540 “Occorre notare che la Convenzione, ad oggi, è stata ratificata da 46 stati e firmata da altri 16, 
ma da nessuna nazione del cosiddetto “nord del mondo”, Europa in primis; all’origine di questa 
scelta vi sono innumerevoli e differenti motivazioni, ma è facile capire come non susciti grande 
interesse nei paesi industrializzati dato che non hanno manodopera che si trasferisce all’estero 
in cerca di lavoro e che necessiti, quindi, di protezione dei propri diritti. L’Ue ha definito blande 
le enunciazioni della Convenzione e vi ha contrapposto le solide certezze rappresentate dalle 
legislazioni dei 27 paesi membri nell’ambito in questione; in più, gli stati europei, avendo già 
adottato testi dell’Ilo e del Consiglio d’Europa per equipaggiarsi con strumenti di protezione del 
migrante, non desiderano adottare un’ulteriore convenzione al fine di evitare inutili duplicazioni”. 
Livre tradução: “A Convenção foi ratificada por 46 Estados e firmada por outros 16, mas por 
nenhuma Nação do assim chamado ‘Norte do mundo’, e a Europa em primeiro lugar; a origem 
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originaria efeitos diretos e objetivos relacionados ao tema da proteção aos 

trabalhadores migrantes, pois isso depende da iniciativa objetiva e concreta dos 

países recebedores desta carga humana. Mas conforme menciona o site italiano 

da ONU, 

Certamente la firma della Carta non assicurerebbe la soluzione dei 
problemi, ma rappresenterebbe un efficace segnale per l’Ue lanciato al 
mondo, erigendosi come entità aperta e tollerante. Servirà capire se 
l’intenzione, però, è questa, dato che molto spesso sono le contingenze 
politiche e le scelte emozionali che vincono, rendendo necessario uno 
sforzo importante da parte dei cittadini europei nell’individuare i fattori 
positivi che porta l’integrazione con i nuovi arrivati541. 

O posicionamento contundente do site italiano da ONU vai além e 

indica que a adoção da Convenção por parte dos países pertencentes à União 

Europeia faria com que estes abandonassem “[...] delle politiche di non 

riconoscimento del valore ‘umano’ dell’immigrato, inteso come soggetto da tutelare 

e non come mero ingranaggio del processo produttivo. [...] la riluttanza degli Stati 

ad accettarla a livello internazionale va ricercata nella tutela forse eccessiva che 

essa offre ai lavoratori migranti in situazione irregolare”542.  

                                                                                                                                  
desta escolha possui inúmeras e diferentes motivações, mas é fácil compreender como não foi 
suscitado um grande interesse nos países industrializados dado que não possuem mão-de-
obra que se transfere ao exterior em busca de trabalho e que necessite, portanto, de proteção 
dos próprios direitos. A União Europeia definiu como brandas as enunciações da Convenção e 
não tem colocado as certezas sólidas representadas pela legislação dos 27 países-membros 
no domínio em causa, além disso, os Estados europeus, já tendo adotado textos da OIT e do 
Conselho da Europa para se equipar com instrumentos para proteger o migrante não desejam 
adotar outra convenção, a fim de evitar a duplicação desnecessária”. Disponível em: ONU-
Itália, site oficial. Disponível em: <http://www.onuitalia.it/contributi/migranti.php>. Acesso em: 30 
dez. 2012. 

541 “Certamente que a assinatura da Carta não asseguraria a solução dos problemas, mas 
representaria um eficaz sinal para a União Europeia lançar ao mundo, erguendo-se como 
entidade aberta e tolerante. Se faz necessário compreender se a intenção, porém, é esta, dado 
que muito frequentemente são as contingências políticas e as escolhas emocionais que 
vencem, tornando necessário um esforço importante da parte dos cidadãos europeus ao 
individualizar os fatores positivos que alcança a integração com os recém-chegados” (tradução 
livre). ONU-Itália, site oficial. Disponível em: <http://www.onuitalia.it/contributi/migranti.php>. 
Acesso em: 04 ago. 2013. 

542 “[...] as políticas de não reconhecimento do valor humano do Imigrante, entendido como um 
sujeito a ser protegido e não como uma simples engrenagem no processo de produção. [...] A 
relutância dos Estados em aceitá-la a nível internacional deve ser justificada, talvez, a partir da 
excessiva proteção que ela oferece para os trabalhadores migrantes em situação irregular” 
(tradução livre). ONU-Itália, site oficial. Disponível em: 
<http://www.onuitalia.it/contributi/migranti.php>. Acesso em: 04 ago. 2013. 
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A este elemento se acrescenta o temor de que a eventual entrada em 

vigor deste texto provoque um aumento do fluxo de trabalhadores migrantes, 

especialmente para os Estados mais ricos e que encoraje, cada vez mais, 

pessoas a se deslocarem para estes países. Quiçá esta seja a razão pela qual os 

países mais pobres continuam a invocar a sua ratificação e os países ricos temem 

as suas consequências, mesmo que, para isso, os direitos dos envolvidos 

continuem esquecidos e afastados, como se não existissem. 

Convém analisar, por analogia, o reconhecimento de direitos a todos os 

Imigrantes, além daqueles correspondentes à matéria de trabalho, o qual é 

tratado pelo notável parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – 

CIDH, iniciado pelo Estado do México no ano de 2002, o qual, com base no artigo 

64 (1) da Convenção Americana de Direitos Humanos, submeteu à respectiva 

Corte a requisição da seguinte opinião consultiva543: se os princípios da igualdade 

e não-discriminação seriam aplicáveis aos Imigrantes em condição irregular.  

Segundo o posicionamento CIDH, os Estados que são parte do Pacto 

de São José têm a obrigação de respeitar e garantir os Direitos Humanos, e, 

dentre eles, a igualdade e a não-discriminação. Assim, devem adequar a 

legislação doméstica aos valores consagrados no plano do direito internacional. 

Segundo a Corte, a não-discriminação, em conjunto com a igualdade, são 

elementos básicos indispensáveis à proteção destes direitos e somente é possível 

resguardar a igualdade por meio da não-discriminação. Anotam também que, da 

importância desses valores, nasce a obrigação dos Estados em combater 

qualquer espécie de conduta discriminatória e, principalmente, em revertê-las, por 

meio das chamadas ações afirmativas que devem produzir efeitos erga omnes, de 

forma a alcançar todas as pessoas que estejam no território e sob a jurisdição de 

um determinado Estado, não importando se nacionais ou Transmigrantes, ainda 

que em situação irregular. 

A partir da louvável decisão, também a União Europeia deveria 

começar a repensar seus posicionamentos acerca do assunto, não se olvidando 

                                            
543 OEA – Organização dos Estados Americanos. Resolução 03/08. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/bibliodiretivaeca/pdf/6444.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2012. 



205 
 

que os “seus” foram os Imigrantes de ontem, não esquecendo que assumiu 

compromissos internacionais importantíssimos que protegem “os seus”, mas que 

deveriam também se estender a todos “os outros”. Deveriam deixar de lado 

também qualquer espécie de receio de perda de estabilidade democrática ou 

soberana a partir do reconhecimento das Migrações como fenômeno social.  

É neste sentido a advertência de Dal Lago. Para o autor, “il diritto 

all´immigrazione non minaccia alcuna stabilità democratica o ´compattezza 

culturale´ per il semplice motivo che, oggi come ieri, le ´migrazioni´sono 

essenzialmente circolazioni di forza-lavoro, e non trasferimenti di popolazione”544.  

Ora, as mazelas da Imigração serão resolvidas somente a partir de 

uma efetiva participação do fator humano das Migrações junto à Sociedade 

acolhedora, visando a integração destes Transmigrantes, sob o fundamento do 

reconhecimento de que são Seres Humanos por natureza, excluindo a categoria 

da Cidadania como condição sine qua non para o reconhecimento dos seus 

Direitos Humanos.  

4.3.2 A dificuldade da efetivação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes 

Falar dos Direitos Humanos dos Transmigrantes pode ser, para muitos, 

algo desnecessário quando se leva em consideração a existência de um rol 

mínimo de direitos a serem garantidos. Obviamente tal assertiva se confirmaria se 

os Direitos Humanos fossem direcionados e efetivados em prol dos Seres 

Humanos independentemente do local em que estes se encontrem, seja na 

condição de cidadão ou na condição Transmigrante. 

Toda essa diferenciação seria realmente dispensável levando-se em 

conta o objetivo de criação dos Direitos Humanos: direcionados universalmente 

aos Seres Humanos pela sua simples condição de ser um humano. Ferrajoli 

apresenta uma definição formal do conceito destes direitos, que para o autor são 

                                            
544 “O direito à Imigração não ameaça estabilidade democrática ou alguma ou compacidade 

Cultural pelo simples motivo que hoje, como ontem, as imigrações são essencialmente força de 
trabalho e não transferência de população” (tradução livre). DAL LAGO, Alessandro. Non-
persone: l´esclusione dei migranti in una società globale. p. 256. 
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dos direitos fundamentais, afirmando que “[...] sono tutti quei diritti soggettivi che 

spettano universalmente a ‘tutti’ gli esseri umani in quanto dotati dello status de 

persone, o di cittadini o di persone capaci d´agire”545. 

Verifica-se que a definição adotada pelo autor é bastante ampla, 

entendendo que tais direitos são direcionados a qualquer pessoa, qualquer Ser 

Humano, seja na condição de cidadão de determinado Estado, seja na condição 

de pessoa com capacidade de agir. Para o autor, os Direitos Fundamentais são 

divididos em dois parâmetros: “diritti della personalità e diritti di cittadinanza, 

spettanti rispettivamente a tutti o ai soli cittadini, e quella tra diritti primari (o 

sostanziali) e diritti secondari (o strumentali o di autonomia), spettanti 

rispettivamente a tutti o alle sole persone capaci d´agire”546. E segue afirmando 

que, ao cruzar as duas distinções, obtêm-se quatro classes de direitos: Direitos 

Humanos, Direitos Públicos, Direitos Civis e Direitos Políticos. 

A primeira classe de direitos apontada pelo autor italiano é aquela 

utilizada neste estudo sob a denominação de Direitos Humanos e definida pelo 

mesmo como sendo “i diritti primari delle persone, spettanti indistintamente a tutti 

gli esseri umani, come per esempio (in base alla costituzione italiana) il diritto alla 

vita e all´integrità della persona, la libertà personale, la libertà di coscienza e di 

manifestazione di pensiero, il diritto alla salute e quello all´istruzione”547. 

Deste modo, tal definição de Direitos Humanos deve ser conjugada e 

aplicada ao posicionamento de Benhabib quanto às Migrações transnacionais. 

Para a autora, “Le migrazioni transnazionali si riferiscono ai diritti degli individui 

                                            
545 “são todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito universalmente a ‘todos’ os Seres 

Humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz de agir” 
(livre tradução). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un debattito teórico. p. 05. 

546 “direitos da personalidade e direitos da Cidadania, pertencentes respectivamente a todos ou 
somente aos cidadãos, e aquela entre direitos primários (ou substanciais) e direitos 
secundários (ou instrumentais ou de autonomia) pertencentes respectivamente a todos ou 
somente às pessoas com capacidade de agir” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti 
fondamentali: un debattito teorico. p. 08. 

547 “Os direitos primários das pessoas, pertencentes indistintamente a todos os Seres Humanos, 
como por exemplo (com base na constituição italiana) o direito à vida e à integridade da 
pessoa, a liberdade pessoal, a liberdade de consciência e de manifestação do pensamento, o 
direito à saúde e à instrução” (tradução livre). FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un 
debattito teorico. p. 08. 
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non in quanto membri di comunità definite, ma in quanto simpliciter esseri umani, 

nel momento in cui essi entrano in contatto con, cercano di entrare in, o 

desiderano diventare membri di una comunità territorialmente definita”548. A estes, 

consequentemente, são destinados os Direitos Humanos. 

Ocorre que a prática tem se demonstrado totalmente contrária. Parece 

que um Ser Humano, ao tornar-se Transmigrante, se desacopla da primeira 

condição como alguém que muda suas vestimentas, que se despe da pretensa 

possibilidade ser protegido e respeitado como Ser Humano que é. Isto porque as 

mudanças promovidas pelo fenômeno globalizatório, não somente a partir da sua 

dimensão econômica, mas principalmente por esta, modificaram 

consideravelmente as relações entre os homens.  

Da un punto di vista filosófico, le migrazioni transnazionali portano alla 
ribalta Il dilemma costitutivo che sta al cuore delle democrazie liberali: 
quello tra le rivendicazioni del diritto sovrano all´autodeterminazione, da 
una parte, e l´adesione ai principi universali dei diritti umani, dall´altra. 
Intendo sostenere che le pratiche dell´appartenenza politica possono 
essere comprese al meglio attraverso una ricostruzione interna di 
questo doppio vincolo549.  

Para Benhabib existe uma verdadeira incoerência entre as declarações 

de Direitos Humanos e a pretensão dos Estados soberanos de controlar as 

fronteiras e monitorar as qualidade e quantidade de pessoas que se dispõem a 

adentrar em determinado território. A principal dissonância reside na diferença de 

tratamento conferida aos cidadãos e aquela atribuída aos Transmigrantes, sob o 

argumento de que estes últimos pertencem a um regime de Direitos Humanos 

que não é de competência dos Estados em que o Imigrante está inserido.  

                                            
548 “A migração transnacional se refere aos direitos de indivíduos, não como membros de 

comunidades definidas, mas simplesmente como Seres Humanos, no momento em que eles 
entram em contato com, tentam entrar, ou desejam se tornar membros de uma comunidade 
territorialmente definida” (tradução livre). BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, 
residenti, cittadini. p. 08. 

549 “Do ponto de vista filosófico, as migrações transnacionais colocam sob discussão o dilema 
constitutivo que está no coração das democracias liberais: de uma parte, o que diz respeito às 
reivindicações do direito soberano da autodeterminação e, da outra, a adesão aos princípios 
universais dos direitos humanos. Sustento que as práticas de competência política podem ser 
compreendidas da melhor forma através de uma reconstrução interna deste duplo vínculo 
existente” (tradução livre). BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. p. 
02.  
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Seria necessário, portanto, que os Estados nacionais mantivessem 

ativo um regime internacional dos Direitos Humanos550 não focado na Cidadania, 

mas sim no Ser Humano como destinatário direto destas normas. Baumann 

tambem critica tal verificação, afirmando que 

Quali che siano i diritti umani di cui siamo titolari, possiamo farli 
rispettare solo per volontà dei nostri stati-nazione, e tutto ciò che a un 
governo occorre per rinnegarli è una forza politica obbediente 
all´interno, un efficace ‘servizio’ di immigrazione ai suoi confini, e un 
diplomatico bugiardo alle Nazioni Unite. I diritti umani sono goduti solo 
entro i confini degli stati-nazione, e gli stati-nazione li proteggono 
ancora peggio di quanto garantiscono i diritti civili. La loro fedina, per 
così dire, è sporca551. 

Conforme já abordado, a grande questão sobre a concessão de direitos 

aos Transmigrantes gira em torno de um único ponto, embora não seja esta a 

garantia máxima do alcance dos Direitos Humanos: a Cidadania concedida a um 

Ser Humano muda todo o contexto. Emerge, portanto, a convicção de que um 

Cidadão, quando na sua pátria, é Ser Humano. Um Transmigrante, pela sua 

simples condição, não é Ser Humano, pois está “no local errado”, como se todos 

devessem viver em locais previamente delimitados e plenamente intransponíveis.  

Isso soa como se as principais declarações de direitos previssem que 

os estranhos, os não-nacionais, os inúteis e os Transmigrantes não serão 

reconhecidos como Seres Humanos e, consequentemente, não poderão utilizar 

dos seus direitos arduamente conquistados nos mais importantes períodos 

históricos da humanidade. Mas a humanidade esquece que, como em uma soma 

de diásporas, “[...] noi siamo tutti bastardi, con una identità etnica che per un 

                                            
550 Como regime internacional dos direitos humanos a autora se refere a uma série de regimes 

globais e regionais interligados e sobrepostos, que compreende tanto os tratados sobre direitos 
humanos quanto os tratados e acordos internacionais. BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: 
stranieri, residenti, cittadini. p. 05-06. 

551 “Quaisquer que sejam os direitos humanos dos quais somos titulares, podemos fazer respeitá-
los apenas pela vontade dos nossos estados-nação, e tudo o que é necessário para um 
governo negá-los é uma força política obediente no interior, um "serviço" de Imigração eficaz 
nas suas fronteiras, um mentiroso diplomata nas Nações Unidas. Os direitos humanos são 
apreciados apenas dentro das fronteiras dos estados-nação e estados-nação os protegem 
ainda pior do que fazem quando tentam garantir os direitos civis. O seu registro, por assim 
dizer, é sujo” (tradução livre). BAUMANN, Gerd. L´enigma multiCulturale. p. 13-14. 
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quarto proviene da qui e per un quarto da là: così dal momento che ognuno di noi 

è misto possiamo essere tutti uguali”552. 

Esta igualdade não possui o intuito de simplesmente igualar todos os 

indivíduos, pois se estaria desfazendo qualquer possibilidade de convivência 

multicultural no planeta. A igualdade a que se está referindo é com relação aos 

Direitos Humanos dos Seres Humanos envolvidos.  

A constatação destes fatores faz com que, com base no 

Multiculturalismo e na Transnacionalidade das Migrações se afaste de pronto 

qualquer condicionante de limitação de direitos à Cidadania. Conforme afirma 

Habermas, “A coexistência com igualdade de direitos de diferentes comunidades 

étnicas, grupos linguísticos, confissões religiosas e formas de vida, não pode ser 

obtida ao preço da fragmentação da Sociedade”553.  

Em épocas transnacionais legitimar as Migrações significa, portanto, 

justificar o direito à Imigração a fim de que os Transmigrantes sejam reconhecidos 

como titulares dos Direitos Humanos. Após analisadas as principais declarações 

de direitos a fim de defender que os Transmigrantes possuem Direitos Humanos a 

serem resguardados e efetivados, aborda-se no próximo Capítulo, sob a temática 

dos Direitos Humanos, a atual política de Imigração adotada pela União Europeia 

com ênfase à precedente política de Imigração da Itália.  

                                            
552 “Somos todos bastardos, com uma identidade étnica que um quarto vem daqui e um quarto 

dali: assim, sendo que cada um de nós é misto, podemos ser todos iguais” (tradução livre). 
BAUMANN, Gerd. L´enigma multiCulturale. p. 42. 

553 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. p. 172. 
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CAPÍTULO 5 

A POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO DA ITÁLIA E DA UNIÃO EUROPEIA  

Neste Capítulo abordar-se-á a política de Imigração adotada pela Itália 

e pela União Europeia, mas antes de adentrar neste assunto se faz necessário 

tecer comentários acerca do fator humano dos processos migratórios, aqui 

denominados de Transmigrantes.  

Tal tarefa se faz necessária, pois os Transmigrantes são objeto das 

mais variadas denominações, na maioria das vezes imbuídas de caráter negativo 

devido ao uso de terminologias utilizadas para definir, estereotipar e classificar o 

fator humano destes processos migratórios, as quais influenciam diretamente na 

vida destes Seres Humanos. 

Feito isso, busca-se demonstrar a condição jurídica atribuída ao 

Transmigrante na União Europeia, tendo em vista que tal classificação varia de 

acordo com a origem e a situação momentânea de cada Transmigrante. A política 

de Imigração é o tema subsequente.  

Após a análise dos dados condizentes ao percurso histórico das 

Migrações mundiais, torna-se evidente o aumento considerável da presença de 

estrangeiros na Itália bem como em outros países europeus. Torna-se inegável 

também que a principal justificativa deste incremento migratório está ligado ao 

papel de destaque destes países na cena econômica mundial.  

Inicia-se, portanto, pela análise da evolução histórica da política de 

Imigração adotada pela Itália, a qual, após tornar-se matéria comum dentre os 

membros da União Europeia, foi alterada no sentido de se adequar à política de 

Imigração da União. Esta, por sua vez, será abordada no sentido de demonstrar a 

relação e o tratamento despendido aos Transmigrantes como fator humano desta 

política e sua relação com os Direitos Humanos. 
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Ao final, dá-se ênfase aos assuntos relacionados às Decisões de 

Regresso dos Transmigrantes presentes nestes territórios por entender que esta 

temática possui alcance muito mais alargado do que qualquer outro assunto da 

política de Imigração da União Europeia. Cogita-se que esta política, notadamente 

por meio da Diretiva de Retorno que trata do Regresso dos Transmigrantes, 

atenta aos princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, da Carta de Direitos Fundamentais da UE, do mesmo modo que infringe 

aos preceitos estipulados pela CEDH554, constituindo-se, em alguns momentos, 

em uma afronta aos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

5.1 O FATOR HUMANO DO PROCESSO MIGRATÓRIO 

Como se o planeta terra fosse composto por vários condomínios, onde 

em cada um fosse necessário um cartão de identificação para ali adentrar, muitos 

são os tratamentos conceituais despendidos àqueles que transpassam as 

fronteiras de um Estado estranho e tentam entrar em um destes condomínios. 

Quem é estranho pode, dotado de muita sorte, receber a “carteira de visitante”. 

Este visitante irregular ou não é corriqueiramente chamado de Imigrante – 

Transmigrante neste estudo -, estrangeiro, alienígena, estranho, inimigo, não-

pessoa ou tantas outras expressões adotadas para classificar esta parcela da 

População mundial. 

Atualmente o que se verifica é que a existência dos Estados - ou das 

nacionalidades atribuídas a partir destes - não são mais facilmente identificáveis 

pela língua, etnia dos seus membros ou opções religiosas. A própria Globalização 

denota há tempos que o mundo está em constante movimento. Junto à 

dinamicidade do mercado e dos capitais as grandes correntes de Migrações são 

aceleradas, embora não na mesma proporção e com a mesma deliberalidade.  

De início, é possível afirmar que qualquer que seja a denominação 

adotada e atribuída ao Transmigrante, inevitavelmente estará dotada de certo 

                                            
554 Alguns casos e julgamentos específicos da CEDH serão analisados no próximo Capítulo. 
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caráter negativo, pois  “Por estarem em território alheio, podem ser vistos como 

intrusos”555. Para Baumann, os Transmigrantes ou são turistas ou vagabundos556. 

O autor utiliza da denominação positiva de turista para denotar aqueles 

que estão em um país que não é o seu, de maneira temporária, somente a fim de 

deixar interessantes quantias neste local. Doutro lado, taxa-se de vagabundos 

todos os outros que possam demonstrar qualquer espécie de interferência, 

intromissão ou ameaça no “condomínio” alheio. 

Para tratar do assunto, Dal Lago utiliza as expressões “pessoas e não-

pessoas” para demonstrar a diferença de tratamento entre nacionais e 

Transmigrantes. Segundo denota o autor, 

L´umanità viene divisa in maggioranze di nazionali, cittadini dotati di 
diritti e di garanzie formali, e in minoranze di stranieri illegittimi (non 
cittadini, non nazionali) cui le garanzie vengono negate di diritto e di 
fatto. Grazie a meccanismi sociale di etichettamento e di esclusione 
impliciti ed espliciti, l´umanità viene divisa tra persone e non-persone. 
Al mantenimento di questa distinzione contribuiscono oggi anche 
movimenti culturali che contestano l´universalismo, ovvero la 
concezione politico-morale secondo cui gli esseri umani sono uguali per 
diritto557.  

Deste modo, ao invés de conceber a diversidade como pluralidade (no 

sentido de articulação da condição humana comum e igualitária), a diferenciação 

tem constantemente reforçado a separação cultural entre os envolvidos no 

processo, rotulando-os como Seres Humanos de segunda categoria, sendo 

responsáveis pelo fenômeno da inimizade e da intolerância. 

                                            
555 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 

perspectiva de Direitos Humanos. p. 32. 
556 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p. 85. 
557 “A humanidade é dividida em uma maioria de nacionais, cidadãos dotados de direitos e de 

garantias formais, e uma minoria de estrangeiros ilegítimos (não cidadãos, não nacionais) aos 
quais as garantias são negadas de direito e de fato. Graças aos mecanismos sociais de 
etiquetamento e de exclusão implícitos e explícitos, a humanidade é dividida entre pessoas e 
não-pessoas. Para a manutenção desta distinção contribuem hoje também os movimentos 
Culturais que contestam o universalismo, ou seja, a concepção poítico-moral segundo os Seres 
Humanos são iguais por direito” (tradução livre). DAL LAGO, Alessandro. Non-persone: 
l´esclusione dei migranti in una società globale. p. 09. 
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Ao definir que aquele que não pertence a uma determinada 

coletividade pode ser chamado de estrangeiro ou Transmigrante evidencia-se o 

rótulo de denominar e classificar pessoas. Tal classificação, além de poder ser 

utilizada para depreciar serve para consolidar a unicidade do grupo 

classificador558, o local de recebimento dos Transmigrantes.  

A condição de Estrangeiro se refere à circulação de pessoas 

consideradas estrangeiras em um determinado país, ou seja, aquelas que não 

pertencem a determinado grupo de referência em que estão inseridas. “A palavra 

estrangeiro está carregada de significados que excedem o âmbito estritamente 

jurídico, porque a qualidade de estrangeiro pode ser atribuída em função de 

fronteiras distintas às do espaço nacional”559.  

A palavra Imigrante – ou Transmigrante - indica a pessoa que imigra, 

que entra em um país estrangeiro para aí viver. “Enquanto o estrangeiro é apenas 

‘o outro’, o Imigrante é aquele que veio para se estabelecer”560.  

Cabe salientar que um estrangeiro, ao “tornar-se” um Transmigrante, 

passa a ser alvo ou detentor de inúmeras características negativas. Além do 

critério social que transforma um estrangeiro em Transmigrante, existem apenas 

estrangeiros, pois, todo Transmigrante é, de direito, um estrangeiro.  

Nesta linha de pensamento é a distinção entre (trans) Imigrantes e 

estrangeiros apresentada por Sayad: 

                                            
558 Este grupo classificador será sempre o país de destino do Imigrante, conforme apresenta Dal 

Lago: “[...] l´immigrazione, più di ogni altro fenomeno, è capace di rivelare la natura della 
società detta di accoglienza. Quando parliamo di immigrati, noi parliamo di noi stessi in relazioni 
agli immigrati. È per questo motivo che un´analisi che si occupi di immigrazione senza mettere 
in gioco chi parla [...] è costitutivamente amputata, perciò falsa”. Livre tradução: “[...] a 
Imigração, mais do que um fenômeno, é capaz de revelar a natureza da Sociedade de 
acolhida. Quando falamos de Imigrantes, falamos de nós mesmos em relação aos Imigrantes. 
É por este motivo que uma análise que se ocupe de Imigração sem questionar quem fala [...] é 
constitutivamente amputada e por isso falsa”. DAL LAGO, Alessandro. Non-persone: 
l´esclusione dei migranti in una società globale. p. 13. 

559 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 
perspectiva de Direitos Humanos. p. 31. 

560 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 
perspectiva de Direitos Humanos. p. 32. 
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Um estrangeiro, segundo a definição do termo, é estrangeiro, claro, até 
as fronteiras, mas também depois que passou as fronteiras; continua 
sendo estrangeiro enquanto puder permanecer no país. Um Imigrante é 
estrangeiro, claro, até as fronteiras, mas apenas até as fronteiras. 
Depois que passou a fronteira deixa de ser um estrangeiro comum para 
tornar-se um Imigrante. Se ‘estrangeiro’ é a definição jurídica de um 
estatuto, ‘Imigrante’ é antes de tudo uma condição social. [...] É um 
critério social que faz do estrangeiro um Imigrante561. 

Percebe-se, portanto, que a palavra Transmigrante562 está carregada 

de tantos mais significados negativos que a palavra estrangeiro563. Isto porque 

enquanto o estrangeiro é uma incógnita, o Transmigrante é uma certeza, uma 

certeza negativa: veio para ficar, para competir por empregos e para utilizar as 

estruturas sociais do país de acolhida, segundo boa parte da opinião pública, 

inclusive a europeia. 

 

                                            
561 SAYAD, Abdelmalek. Imigração ou os paradoxos da alteridade. p. 243. 
562 De acordo com Locchi, “Nelle società contemporanee la figura dell ‘immigrato’ sembra costituire 

il catalizzatore per eccellenza di tutte le tensioni che da sempre circondano la delimitazione 
dell’appartenenza, dando sostanza a quella tipologia astratta di “straniero svantaggiato’ che da 
sempre si contrappone a quella di ‘straniero privilegiato’”. Livre tradução: “Nas Sociedades 
contemporâneas a figura do ‘Imigrante’ parece ser o catalisador por excelência de todas as 
tensões que sempre cercaram a delimitação de pertença, dando substância ao tipo abstrato de 
‘estrangeiro em desvantagem’, que sempre se opôs ao de 'estrangeiro privilegiado’”. LOCCHI, 
Maria Chiara. I diritti degli stranieri. Roma: Carocci editore. 2011. p. 20. 

563 Há que se destacar que Locchi não apresenta diferenciação quanto às terminologias Imigrantes 
e estrangeiros, utilizando na sua obra somente esta última. Para a autora, “Un primo rilievo en 
tal senso riguarda il criterio di individuazione della figura stessa di straniero: se il carattere 
negativo di tale individuazione è un tratto comune alle più disparate esperienze giuridiche – per 
cui è straniero colui che non fa parte del gruppo politico in rapporto al quale il suo status è 
stabilito – differenze rilevanti sono riscontrabili al variare del gruppo politico in relazione al 
qualle lo straniero è qualificato come tale (famiglia, clan, tribù, città, feudo, principato, reino, 
Stato). Mentre in seguito all’avvento dello Stato moderno la figura dello straniero è definita sulla 
base della mancata appartenenza allo Stato, ovvero dell´assenza della cittadinanza dello Stato, 
in epoche storiche precedenti l´individuazione del gruppo in riferimento al quale era determinata 
la condizione di straneità può non risultare così immediata, data la molteplicità e frammentarietà 
delle appartenenze”. Livre tradução: "Um primeiro relevo nesse sentido diz respeito ao critério 
para identificar a figura do estrangeiro: se o caráter negativo de tal constatação é um traço 
comum às diversas experiências jurídicas – pela qual é um estrangeiro aquele que não faz 
parte do grupo político em relação ao qual seu status é estabelecido - diferenças significativas 
são encontradas para variar em relação a qual grupo político em relação a qual o estrangeiro é 
qualificado como tal (família, clã, tribo, cidade, propriedade, principado, reino, Estado). 
Enquanto isso, após o advento do Estado moderno a figura do estrangeiro é definida com base 
no não pertencimento ao Estado, ou a ausência da Cidadania do Estado, em períodos 
históricos precedentes à identificação do grupo em referência a qual era determinada a 
condição de estranheza pode não resultar assim imediata, dada a multiplicidade e 
fragmentação de pertença”. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 17. 
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5.2 A CONDIÇÃO JURÍDICA DOS TRANSMIGRANTES NA UNIÃO EUROPEIA 

Tendo em vista que os Transmigrantes - na maioria das vezes - são 

considerados estranhos, muitas peculiaridades cingem-se em torno da sua 

condição jurídica. Além disso, em virtude da pluralidade de locais que o fenômeno 

alcança, há que se ressaltar que cada Estado – em virtude da sua Soberania – 

tratará da matéria de maneira diversa, resultando, portanto, em uma infinidade de 

condições jurídicas atribuídas aos Transmigrantes, as quais existem, inclusive, 

mesmo ao interno da União Europeia. 

Isto porque “quem faz as regras é o dono da casa (a comunidade 

constituída em Estado) e, ao visitante (ou candidato a Imigrante) cabe, de início, 

observar e adaptar-se”564. Inclusive, seu próprio caráter de inicial provisoriedade 

faz com que existam várias posições jurídico-administrativas a seu respeito, 

variando inclusive de país para país565. 

Conforme expõe Locchi  

[...] la definizione stessa di “immigrato” – e tanto più la disciplina della 
sua condizione giuridica – costituiscono il prodotto artificiale di interventi 
normativi che, da un lato, risultano fortemente influenzata dagli interessi 
e dalle istanze provenienti da alcuni settori della società d´accoglienza, 
e, dall´altro, ricadono su di essa con una straordinaria capacità 
conformativa e distorsiva delle rappresentazioni dello stesso fenomeno 
migratorio566.  

                                            
564 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma 

perspectiva de Direitos Humanos. p. 33. 
565 De acordo com Dal Lago, “I termini immigrato e immigrazione, oltretutto, comportano la 

legittimazione scientifica del punto di vista, ciò, del senso comune, delle società di destinazione 
dei migranti. Tuttavia, i due termini, proprio perchè categorie do senso comune, rimandano 
all´immagine che il nostro mondo si fa dei migranti”. Livre tradução: “Os termos Imigrante e 
Imigração, além do mais, comportam a legitimação científica do ponto de vista, isto é, do senso 
comum, das Sociedades de destinação dos migrantes. Todavia, os dois termos, mesmo porque 
categorias de senso comum, remetem à imagem que o nosso mundo faz dos migrantes”. DAL 
LAGO, Alessandro. Non-persone: l´esclusione dei migranti in una società globale. p. 17. 

566 “[...] a própria definição de "Imigrante" - e muito mais a disciplina da sua condição jurídica –
constituem o produto artificial da regulamentação que, por um lado, foram fortemente 
influenciadas pelos interesses e demandas provenientes de alguns setores da Sociedade de 
acolhimento, e por outro lado, recaem sobre ela com uma extraordinária capacidade de 
conformação e de distorção representações do mesmo fenômeno de migração” (tradução 
livre). LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 21. 
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Embora a classificação jurídica dos Transmigrantes seja realizada 

através de várias abordagens doutrinárias, dá-se ênfase ao arranjo apresentado 

por Locchi567, em que a autora classifica os estrangeiros – leia-se, neste caso, 

Imigrantes ou Transmigrantes - em três grupos distintos: os comunitários e não 

comunitários, os de origem econômica e refugiados e, ao final aqueles irregulares. 

A primeira classificação divide os Transmigrantes em dois grupos: 

aqueles pertencentes aos países da União Europeia e os que pertencem a países 

estranhos à União. Isto resulta claramente da Cidadania europeia, ou seja, traz a 

diferença de tratamento entre cidadãos pertencentes a um Estado-membro da 

União e aqueles pertencentes a um Estado que não seja membro da União568, 

condicionando, consequentemente, os não comunitários a um status jurídico 

diferenciado569.  

                                            
567 LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 21-25. 
568 Neste caso, os estrangeiros serão comunitários ou não comunitários (ou extra comunitários 

como alguns insistem em afirmar). Esta distinção advém do Direito Comunitário, tratando-se de 
“um trattamento giuridico di favore per gli stranieri comunitari, ovvero cittadini di uno Stato 
dell’Unione Europea, in relazione ai profili della libertà di ingresso, soggiorno e circolazione nel 
territorio nazionale e del diritto di partecipazione politica”. Livre tradução: [...] “um tratamento 
jurídico de favor para os estrangeiros comunitários, ou mesmo cidadãos de um Estado da 
União Europeia, em relação aos perfis de liberdades de ingresso, permanência e circulação no 
território nacional e do direito de participação política”. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli 
stranieri. p. 21. Tal tratamento jurídico está amparado nos artigos 9 e 10 do Tratado da União 
Europeia (TUE); artigos 20 e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Além disso, a Diretiva n. 2004/38 do Parlamento e do Conselho Europeu, em vigor 
desde maio de 2006, trata do direito dos cidadãos da União e dos seus familiares a circular e 
permanecer livremente do território dos Estados Membros, estabelecendo as condições para 
tal. 

569 Os estrangeiros nacionais de um país não integrante da União não gozam das benesses 
atribuídas aos nacionais de países que fazem parte da União. Igualmente, há que se ressaltar 
que, em virtude dos processos de alargamento da União, se verifica a prática de tratamento 
diferenciado entre países recém integrados. Segundo Locchi, “Si fa rifferimento, ad esempio, a 
quanto avvenuto in Italia a partire dal novembre 2007 in relazione alla disciplina della 
condizione giuridica degli stranieri comunitari. Un gravssimo fatto di cronaca – che aveva 
coinvolto un cittadino rumeno accusato di aggressione e omicidio di una donna italiana – è stato 
in grado di innescare violente reazioni e polemiche politiche a proposito delle presunte derive 
criminali dell´immigrazione ‘incontrolatta’ di cittadini rumeni (quindi comunitari) a seguito 
dell´adesione della Romania all´Unione Europea, incidendo in modo decisivo sull´adozione di 
provvedimento normativi di carattere restrittivo adottati nei giorni immediatamente successivi 
sulla sci dell’emergenza”. Livre tradução: “Se faz referência, por exemplo, ao que aconteceu na 
Itália a partir de novembro de 2007, em relação à disciplina do estatuto jurídico dos 
estrangeiros comunitários. Um gravíssimo fato de notícia - que envolveu um cidadão romeno 
acusado de assalto e assassinato de uma mulher italiana - foi capaz de provocar reações 
violentas e políticas polêmicas sobre as supostas tendências criminosas de Imigração 
‘incontrolada’ de cidadãos romenos (portanto Comunitários), após a adesão da Romênia à 
União Europeia, representando de forma decisiva na adoção de medida regulamentar restritiva 
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A segunda classificação trata dos Transmigrantes econômicos e 

refugiados, dividindo-os em voluntários570 e forçados. Os primeiros são originados 

do frequente estado de pobreza, dificuldades econômicas e problemas sociais 

que assolam o planeta, os quais buscam trabalho legalizado nos países da União 

Europeia; os segundos surgem a partir da violação dos Direitos Humanos em 

seus Estados de origem, conflitos e desastres ambientais571.  

Por fim, o terceiro arranjo aborda os Transmigrantes irregulares, ou 

seja, aqueles que não possuem ou não preenchem os requisitos que a lei do 

Estado acolhedor exige para lhes conceder a autorização de ingresso ou de 

permanência. Neste contexto, atribui-se considerável importância à condição dos 

                                                                                                                                  
adotada nos dias seguintes ao do ocorrido”. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 
22. 

570 Entende-se que esta classificação pode admitir exceções, pois se comunga do posicionamento 
de que os Imigrantes em razão dos efeitos da Globalização nem sempre assumem tal 
empreitada de maneira voluntária. Isto porque “Globalização rima com integração e 
fragmentação. [...] O Imigrante pode ser visto como aquele que foge e busca, é tangido e 
extravia-se, ambiciona e frustra-se, resigna-se e realiza-se. São muitos os que se perdem na 
viagem, ficam pelo caminho [...]”. IANNI, Octavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo. p. 93. 
Tal assertiva tem também fundamento em Manzano: “Así pues, frente a la creciente libertad 
con la que operan los capitales – incluso los especulativos -, los bienes y los servicios, además 
de la mano de obra coyunturalmente requerida por el Norte, las fronteras se muestran 
infranqueables […]. La migración internacional, por lo tanto, está estrechamente vinculada a 
una de las grandes contradicciones del modelo de globalización dominante: la contradicción 
entre inclusión y exclusión”. Livre tradução: “Assim, frente à crescente liberdade com a qual 
operam os capitais – inclusive os especulativos -, os bens e os serviços, além da mão-de-obra 
conjunturamente solicitado pelo Norte, as fronteiras se mostram enfraquecidas [...]. A migração 
internacional, portanto, está estreitamente vinculada a uma das grandes contradições do 
modelo de globalização dominante: a contradição entre inclusão e exclusão”. MANZANO, Irene 
Rodríguez. Motores, dinámicas y consecuencias de los flujos migratorios. In DELAYGUA, J.J. 
Forner (Org.). Fronteras exteriores de la U.E. e imigración a España: relaciones 
internacionales y derecho. p. 31. 

571 Embora não seja objetivo deste estudo a análise dos refugiados, não é demais constar que: 
“Nella sua accezione originaria, formulata alla convezione di Ginevra del 1951, Il concetto di 
rifugiati si referisce agli ‘esuli dalla propria patria a causa di fondati timori di persecuzione per 
motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politiche o appartenenza a gruppi sociali 
particolari e che non vogliono o non possono farvi ritorno’. Si tratta di una definizione che 
matura nel quadro del problema del rientro dei profughi nell´immediato doppoguerra e degli 
spostamenti di popolazione dovuti alla creazione degli stati post-coloniali in Africa e Asia. [...] 
Nel corso degli ultimi anni il termine di ‘rifugiato’ si è steso al significato di ‘vittima della 
violazione dei diritti umani’ [...]”. Livre tradução: “Em seu sentido original, formulada pela 
Convenção de Genebra de 1951, o conceito de refugiados se refere aos ‘exilados de sua terra 
natal devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
opinião política ou pertença a determinados grupos sociais aos quais não irão nem poderão 
retornar. Se trata de uma definição que amadurece no contexto do problema do retorno dos 
refugiados no período pós-guerra e nos deslocamentos de população devido à criação dos 
estados pós-coloniais na África e na Ásia. [...] Nos últimos anos, o termo ‘refugiado’ é utilizado 
para as vítimas de violação de direitos humanos”. GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e 
di oggi. Una storia comparata. p. 47-48. 
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Transmigrantes irregulares vez que, além de na maioria das vezes serem 

obrigados a migrar por fatores econômicos, “[...] si tratta, come è stato detto 

efficacemente, della più lampante rappresentazione di ‘come uma qualificazione 

normativa possa incidere sulle opportunità di vita di un essere umano uguale a un 

altro essere umano’”572.  

Doutro norte, com uma abordagem um pouco diversa, apresenta-se a 

classificação realizada por Colombo e Sciortino573. Para os autores, os 

Transmigrantes poderão ser divididos em: a) regulares – aqueles que adentram 

em território estrangeiro seguindo todos os procedimentos necessários e que 

mantém a autorização ou visto de residência por todo o período da sua 

permanência, sendo este o componente melhor analisável em virtude de ser 

totalmente documentado o procedimento; b) irregulares – aqueles que adentram 

legalmente em um país e sucessivamente não fazem o requerimento para 

regularizar sua permanência em virtude de lhes faltar os requisitos para tal 

(geralmente envolve aqueles que entram em um país com visto de turista ou para 

trabalho temporário e acabam permanecendo por maior período); c) clandestinos 

– os que, além de não possuírem documentação para estarem no território, 

adentraram no país de maneira clandestina, sem realizar os devidos 

procedimentos de Imigração e controle nas fronteiras. 

Diante das classificações doutrinárias apresentadas, as quais são 

utilizadas como apoio à elaboração de normas relativas às Migrações, percebe-se 

que a situação jurídica do Transmigrante deve enquadrar-se em uma fórmula pré-

estabelecida: ou são estes provenientes de países pertencentes à União 

Europeia, ou não são considerados comunitários, ou possuem uma situação 

considerada regular (mesmo que momentaneamente), ou estão em condição 

irregular.  

No entanto, não se pode olvidar que dentre estas classificações 

existem tantas outras que individualizam cada caso: os motivos das Migrações – 

                                            
572 “[...] se trata, conforme já mencionado anteriormente, da representação mais marcante de 

como uma qualificação jurídica pode afetar as chances de vida de um Ser Humano igual a 
outro Ser Humano”. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 24. 

573 COLOMBO, Asher; SCIORTINO, Giuseppe. Gli immigrati in Italia. p. 25. 
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questões econômicas, sociais, laborais, culturais e religiosas -, as razões pela 

qual determinado Transmigrante encontra-se em determinado local – vínculos 

familiares, filiação, casamento -, sem falar na Cultura do medo, agenciamento e 

perseguição, dentre tantas outras condições vivenciada por muitos 

Transmigrantes. Isto significa que não se pode, como em uma fórmula simples e 

objetiva, classificar os Transmigrantes e enquadrá-los em determinada condição 

jurídica, como se ao seu redor não existissem outros fatores que influenciam ou 

influenciaram a situação em que se encontram. 

No entanto, é evidente e também esperado que qualquer Estado 

soberano possua uma política de Imigração, criando condições jurídicas 

específicas para adequar-se à situação dos Transmigrantes. Não menos 

importante é o fato de que tais Estados não podem, pelo simples fato de tratar-se 

de normas aplicáveis a Transmigrantes, criar políticas de Imigração que atentem 

aos direitos destes e fomentem, como ocorre em alguns casos, o aproveitamento 

e o estabelecimento de condições desumanas. 

Nesta ordem, analisa-se na sequência a política de Imigração adotada 

historicamente pela Itália e seu atual trato com a Imigração a partir da 

implementação da política europeia de Imigração, a fim de verificar qual a forma 

adotada para tratar das Migrações em um momento mundial globalizado 

composto por relações transnacionais. 

5.3 A POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA 

O ordenamento jurídico italiano se caracteriza por não trazer uma 

definição para a palavra estrangeiro, nem mesmo para os Imigrantes, cabendo à 

doutrina e à jurisprudência tal atribuição. Mas esta falta de definição não é tarefa 

única da legislação italiana, pois outras Constituições como a Francesa e a 

Espanhola também não apresentam qualquer significado para os termos.  
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Independentemente disso, embora não se utilizando da expressão 

Imigrantes ou estrangeiros, a Constituição italiana reconhece e garante em seu 

artigo 2º os direitos do homem como invioláveis: 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale574.  

Tal reconhecimento é cláusula pétrea do referido texto constitucional e, 

seguindo a orientação de alguns documentos internacionais, reconhece a 

inviolabilidade – a qualquer custo – dos direitos do homem, entendidos aqui como 

reconhecíveis e exigíveis independentemente do local em que este se 

encontre575. 

A Constituição italiana menciona o termo estrangeiros no seu artigo 10, 

utilizando-o de maneira genérica, não possibilitando a elaboração de uma 

interpretação ou definição quanto a este: 

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute.  

                                            
574 “Art. 2. A Republica reconhece e garante os direitos invioláveis do homem,, seja como singular, 

seja nas formações sociais onde ele expressa sua personalidade, e exige o cumprimento dos 
deveres obrigatórios de solidariedade política, econômica e social” (tradução livre). ITALIA, 
Costituzione della Republica Italiana. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2012. 

575 Vale destacar que os artigos 3º 3 4º da carta magna italiana prevêem que: “Art. 3. Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società”. Livre tradução: Artigo 3. Todos os cidadãos têm igual dignidade social 
e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opinião política, 
condições pessoais e sociais. É dever da República remover os obstáculos de natureza 
econômica e social que limitam a liberdade e igualdade dos cidadãos, impedem o pleno 
desenvolvimento da pessoa humana e a participação efetiva de todos trabalhadores no 
desenvolvimento político, econômico e social do país. Seção 4. A República reconhece o 
direito de todos os cidadãos ao trabalho e promove as condições que tornem efetivo este 
direito. Cada cidadão tem o dever de executar de acordo com a sua capacidade e sua escolha, 
atividade ou função que contribua para o progresso material e espiritual da Sociedade. ITALIA, 
Costituzione della Republica Italiana. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
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La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali. [...]576 

Da leitura do citado artigo percebe-se a preocupação do constituinte 

em mencionar o atendimento ao Direito Internacional quanto à matéria em 

comento, fazendo com que o preceito constitucional da condição jurídica do 

estrangeiro na Itália se regule por meio de leis infraconstitucionais, em 

conformidade com os tratados internacionais577. Além disso, a dicção 

                                            
576 “Artigo 10. O sistema jurídico italiano está de acordo com as regras do direito internacional 

amplamente reconhecidas. O estatuto jurídico dos estrangeiros é regulamentado por lei em 
conformidade com as normas e tratados internacionais. [...]” (tradução livre). ITALIA, 
Costituzione della Republica Italiana. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2012. Embora não 
seja objeto do presente estudo, não custa mencionar que os demais parágrafos deste artigo 
tratam da concessão de asilo e da proibição de extradição de Estrangeiro pela prática de 
crimes políticos. 

577 A respeito do citado texto constitucional Casatteli expõe que: “L’articolo 10, II comma, stabilisce 
una duplice garanzia nella disciplina della condizione dello straniero, attraverso una riserva di 
legge rinforzata. Spetta infatti alla legge ordinaria regolare la condizione giuridica dello 
straniero, sottostando sia  alle disposizioni costituzionali che riconoscono allo straniero, in modo 
implicito o esplicito, determinate situazioni giuridiche, sia, in virtù della  riserva di legge 
rinforzata,  alle norme e ai trattati internazionali, nonché alle norme internazionali generalmente 
riconosciute di cui al primo comma dell’articolo 10 Cost. it. che ‘contribuiscono così a definire 
alcuni standards comuni di trattamento garantiti dalla comunità degli Stati’. Secondo il diritto 
internazionale, lo Stato è libero di darsi una disciplina  che regoli l’ammissione dello straniero 
nel suo territorio, esprimendo la propria sovranità nella definizione del sistema dei visti e dei 
controlli alle frontiere; ed è altrettanto libero nel regime delle espulsioni, salvo il rispetto del  
principio di non refoulement  ai sensi della Convenzione di Ginevra. Tale  libertà presenta  però  
dei limiti  riguardo ad alcune norme internazionali quali ad esempio, quelle attinenti alle 
garanzie giurisdizionali, ai diritti fondamentali,  al riconoscimento della capacità giuridica e di 
agire dello straniero, cui il legislatore nazionale è costituzionalmente obbligato a conformarvisi”. 
Livre tradução: “O inciso II do artigo 10 estabelece uma dupla garantia na disciplina da 
condição do estrangeiro, por meio de uma reserva de lei reforçada. Na verdade, cabe à lei 
ordinária regular a condição jurídica do estrangeiro, sujeitando as disposições constitucionais 
que reconhecem ao estrangeiro, de modo implícito ou explícito, determinadas situações 
jurídicas, seja em virtude da reserva de lei reforçada, às normas e aos tratados internacionais, 
bem como às normas internacionais geralmente reconhecidas, as quais se encontram no inciso 
I do art. 10 da Constituição Italiana, afirmando que contribuem a definir alguns standarts 
comuns de tratamento garantidos pela comunidade de Estados. Segundo o direito 
internacional, o Estado é livre para tratar de uma disciplina que regule a admissão do 
estrangeiro no seu território, expondo sua própria soberania na definição do sistema dos vistos 
e dos controles das fronteiras, e é também livre no regime de expulsão, salvo com relação ao 
princípio da não repulsão, conforme a Convenção de Genebra. Tais liberdades apresentam 
alguns limites com relação a algumas normas internacionais, como por exemplo aquelas 
relativas às garantias jurisdicionais, aos direitos fundamentais, ao reconhecimento da 
capacidade jurídica e de agir do estrangeiro, a qual o legislador nacional é constitucionalmente 
obrigado a adequar-se”. CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina giuridica dell´imigrazione e 
i suoi rapporti con i principi costituzionali. Disponível em: <http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 
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constitucional do artigo 117578 prevê que o Estado italiano tem competência 

legislativa exclusiva nas matérias de política externa e relações internacionais do 

Estado, relações do Estado com a União Europeia, asilo e estatuto jurídico dos 

cidadãos de países fora da União Europeia, bem como Imigração. A reforma do 

aludido texto constitucional579 permite concluir que as normas relativas à política 

externa, relações internacionais do Estado - inclusive junto à União Europeia -, 

direito de asilo, condição jurídica dos cidadãos de Estados não pertencentes à 

União e Imigração são matérias exclusivas do Estado italiano580 e não das suas 

                                            
578 “Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e 
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e 
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; 
[...]”. ITALIA, Costituzione della Republica Italiana. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2012. 

579 A respeito da reforma do art. 117 da constituição italiana, ocorrido em 2001, Casatelli afirma 
que esta possui, na verdade, uma característica revolucionária através da introdução, no seu 
primeiro inciso, da referência às obrigações internacionais as quais o poder legislativo do 
Estado e das regiões devem obedecer. Significa que o direito internacional, seja este habitual 
ou costumeiro, assume hoje um vínculo preeminente também na disciplina jurídica da 
Imigração, com relação ao período anterior à reforma de 2001, quando o único ‘gancho 
constitucional’ às normas internacionais era representado pelo segundo inciso do artigo 10 da 
Constituição. Mas também o inciso sucessivo às alíneas a) e b), falando de política exterior e 
relações internacionais do Estado, da relação do Estado com a União Europeia, do direito de 
asilo e condição dos cidadãos de Estados não pertencentes à União Europeia e de Imigração, 
não faz mais do que dar mais valor ao vínculo entre os artigos 10 e 117 da Constituição. 
CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina giuridica dell´imigrazione e i suoi rapporti con i 
principi costituzionali. Disponível em: <http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 

580 “Innanzitutto, occorre segnalare come il termine immigrazione venga per la prima volta inserito 
in Costituzione proprio in questo novellato articolo, seguendo le tendenze di altri paesi europei, 
in particolare ci si riferisce alle Carte costituzionali di Spagna (articolo 149, n. 2 ), Germania 
(articolo 73, n. 3) e Austria (articolo 10, n. 3) . Nel mutato regime di riparto di competenze, 
invertito, come è ben noto, rispetto al vecchio 117 Cost. it., l’immigrazione rientra nel novero 
delle materie di competenza esclusiva statale, per cui spetta unicamente allo Stato la 
legislazione avente ad oggetto i processi migratori, nello specifico la regolamentazione dei 
flussi. Le Regioni hanno invece una competenza concorrente ovvero esclusiva, in materie quali 
il governo del territorio, la programmazione sociale, l’istruzione, la sanità, la sicurezza del 
lavoro. Ciò significa che in questi ambiti di intervento le Regioni saranno le destinatarie, 
inevitabilmente, di quegli aspetti del fenomeno migratorio ad essi relativi”. Livre tradução: 
“Antes de tudo, convém assinalar como o termo Imigração foi pela primeira vez inserido na 
Constituição, seguindo as tendências de outros países europeus, em particular aqueles da 
Carta Constitucional Espanhola (artigo 149, n. 2), Alemã (artigo 73, n.3) e Austríaca (artigo 10, 
n.3). Nesta mudança de regime de repartição de competências, como se pode notar, em 
respeito ao velho artigo 117 da Constituição Italiana, a Imigração se insere no âmbito de 
competência exclusiva do Estado, cabendo unicamente ao Estado a legislação sobre este 
assunto de processos migratórios, especificamente quanto à regulamentação dos fluxos. As 
regiões possuem, ao invés, uma competência concorrente ou exclusiva em matéria do governo 
do território, programação social, instrução e sanidade, segurança do trabalho. Isto significa 
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regiões581. No entanto, embora exista atualmente uma Política Comum de 

Imigração na União Europeia582, a autorização e regulamentação de ingresso e 

permanência em um país membro da União continua sendo da competência de 

cada Estado recebedor dos Imigrantes. 

Verificados os preceitos constitucionais italianos acerca dos Imigrantes, 

convém analisar a condição jurídica destes na correspondente legislação 

infraconstitucional. Conforme já apresentado, as Migrações envolvendo a Itália 

sempre apresentaram aspectos particulares, sendo caracterizada, até a segunda 

metade dos de 1970, um país fornecedor de Imigrantes para o restante da 

Europa583. 

                                                                                                                                  
que nestes âmbitos de intervenção serão as regiões, inevitavelmente, alvo dos aspectos dos 
fenômenos migratórios relativos”. CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina giuridica 
dell´imigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali. Disponível em: 
<http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 

581 “Vi è da osservare che, nonostante in Costituzione sia indicata una competenza esclusiva dello 
Stato nella materia dell’immigrazione, dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto e sostengono 
argomentazioni per le quali detta esclusività non presenterebbe aspetti di rigorosa rigidità. 
Invero, alla luce anche del principio di sussidiarietà, l’attività legislativa delle Regioni in materia 
di immigrazione non contrasterebbe con la riserva di legge statale, qualora fosse inerente a 
materie di pertinenza regionale, sia in via concorrente che residuale. Chiaramente l’attività 
legislativa delle Regioni andrà ad occuparsi di tutti quegli aspetti che fanno capo a politiche di 
partecipazione e integrazione sociale, senza intaccare la disciplina dell’ingresso e del soggiorno 
la cui competenza, si ripete, rientra nel novero della esclusività statale”. Livre tradução: “É de se 
notar que apesar que na Constituição seja indicada uma competência exclusiva do Estado na 
matéria de Imigração, doutrina e jurisprudência têm sustentado e sustentam argumentações 
pelas quais dita exclusividade não apresentaria aspectos de rigorosa rigidez. De fato, à luz do 
princípio da subsidiariedade, a atividade legislativa das Regiões em matéria de Imigração não 
contradiz com a reserva de lei estatal, qualquer que fosse inerente a matéria de pertinência 
regional, seja na via concorrente ou não residual. Claramente a atividade legislativa das 
Regiões irá ocupar-se de todos os aspectos que se referem à participação política e de 
integração social, sem afetar a disciplina de ingresso e de permanência cuja competência, se 
repete, é exclusa do Estado”. CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina giuridica 
dell´imigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali. Disponível em: 
<http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 

582 O tema da política de Imigração da União Europeia será abordado na sequência. 
583 Casatelli corrobora de tal entendimento ao afirmar que a partir da leitura dos primeiros 

procedimentos republicanos e dos mesmos atos da Constituinte, se nota que a Imigração se 
refere substancialmente aos nossos concidadãos que emigravam na Europa do norte, ou nos 
Estados Unidos, procurando por trabalho e melhores condições de vida. Nisto a Itália sempre 
foi diferente dos outros Países de forte Imigração como aqueles da Europa centro-setentrional, 
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Embora existiam Imigrantes na Itália nesta época, os números não 

eram muito significantes. Foi isto que levou o país a não possuir uma legislação 

que regulamentasse o ingresso de Imigrantes, apesar de outros Estados 

europeus já possuírem normas do tipo em vigor584. E foi tratando o fenômeno 

como uma novidade no contexto histórico, social e legislativo que o país 

permaneceu até o início dos anos de 1990 sem nenhuma norma que disciplinasse 

o assunto. Até esta data, as regulamentações mínimas acerca do assunto eram 

representadas pelo Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza - TULPS585, 

datado de 1931.  

A Itália se rendeu ao fato de que a Imigração não era um fenômeno 

passageiro notadamente após a data de 07 de outubro de 1989, quando da morte 

de um Imigrante africano586. Tal ocorrência deu origem à primeira lei italiana de 

                                                                                                                                  
nos quais a procura por trabalho no pós-guerra, ligada seja à necessidade da reconstrução 
bélica seja ao desenvolvimento industrial, empurrou os trabalhadores estrangeiros a migrar e a 
permanecer naqueles territórios. CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina giuridica 
dell´imigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali. Disponível em: 
<http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 

584 Nesta época países como Suécia, França e Alemanha já haviam predisposto sobre os limites 
ao ingresso de estrangeiros nos seus territórios, seja sob a tutela dos trabalhadores locais, seja 
para salvaguardar o aumento inevitável do ônus social pelo qual teriam que passar no welfare 
state se não tivessem sido controlados. Com relação à Itália, esta ratificou em 1981, por meio 
da Lei n. 158, a Convenção n. 143/1975 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
Referida Convenção foi precedida pela Convenção da OIT de número 97 sobre os 
trabalhadores migrantes, aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho 
(Genebra — 1949) e entrou em vigor no plano internacional em 21 de janeiro de 1952. a qual 
trata das Migrações em condições abusivas e da promoção da igualdade de oportunidades e 
de tratamento dos trabalhadores migrantes. Convenção 143 de 24 de junho de 1975 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/emp-conv-oit-143.html>. Acesso em: 12 jun. 
2012. 

585 O Texto Único da Lei de Segurança Pública n. 733 data de 18 de junho de 1931 e sua 
Regulamentação n. 635 de 1940 tratavam da matéria nos artigos 142 a 152 e artigos 261 a 
271, respectivamente, na parte intitulada “Degli stranieri”. ITALIA. Texto Unico Leggi di Pubblica 
Sicurezza - TULPS. Gazetta ufficiale n. 146, 26 giugno 1931. Disponível 
em:<http://www.lombardiaspettacolo.com/normativa/1931_tulps.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2012. 

586 Referido momento foi marcado por uma triste ocorrência: a morte de um jovem sul africano – 
Jerry Masslo – que se ocupava de trabalhos temporários e perdeu sua vida em 29 de agosto 
do mesmo ano, após viver por alguns meses em Villa Laterno juntamente com outros 8000 
Imigrantes colhendo tomates. Em virtude da sua morte foi realizada uma manifestação em 
Roma requerendo uma lei orgânica italiana que tratasse do assunto, e pugnando pelo 
reconhecimento da importância dos Imigrantes para as atividades mais variadas. FERRERO, 
Paolo. Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 43. 
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previsão dos fluxos migratórios - Lei n. 39/1990587, conhecida como Legge 

Martelli588 -, a qual restou promulgada num contexto histórico que a Itália passava 

a receber um fluxo nunca antes visto de Imigrantes. Foi a partir desta lei que o 

país passou a reconhecer a existência de uma presença estável de Imigrantes 

que trabalhavam e viviam no seu território589, bem como serviu de aporte para o 

reconhecimento de outros direitos aplicáveis aos Imigrantes, como por exemplo o 

direito de reunião familiar590. 

                                            
587 Expõe Bonaccio que a “Legge Martelli è il primo vero tentativo di disciplina del fenomeno 

migratorio e, soprattutto, la prima volta in cui l'Italia ha riconosciuto ufficialmente l'immigrazione 
come presenza ormai stabile di stranieri che ormai vivono e lavorano nel territorio nazionale”. 
Livre tradução: “A Lei Martelli é a primeira verdadeira tentativa de disciplina do fenômeno 
migratório e, sobretudo, a primeira vez que a Itália reconheceu a Imigração como presença 
estável de estrangeiros que vivem e trabalham no território nacional”. BONACCIO, G. Cittadini 
extracomunitari. Ingresso, soggiorno e regolarizzazioni. Repubblica di San Marino: Maggioli, 
2003. p. 19. 

588 Esta lei recebeu este nome por ter sido da autoria de Claudio Martelli, ex-membro do Partido 
Socialista Italiano. 

589 “Due delle novità eclatanti introdotte dalla legge n. 39 rappresentarono, infatti, i due presupposti 
richiesti dall’accordo di Schengen per poter  dar luogo al negoziato: l’abolizione delle riserva 
geografica per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra, 
e la programmazione di flussi di ingresso come filtro per l’accesso degli extracomunitari sul 
territorio nazionale, oltre la previsione di disposizioni aventi ad oggetto il soggiorno e l’eventuale 
allontanamento dello straniero”. Livre tradução: “Duas das novidades interessantes introduzidas 
pela Lei n. 39 representaram, de fato, as duas condições exigidas pelo Acordo de Schengen 
para poder efetivar as negociações: a abolição da reserva geográfica para o reconhecimento 
do status de refugiado previsto na Convenção de Genebra, e a programação de fluxos de 
entrada como um filtro para o acesso dos Imigrantes extracomunitários no território nacional, 
bem como a previsão das disposições relativas à residência, permanência e o possível 
regresso de estrangeiros”. GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia 
comparata. p. 49. 

590 Referido direito já era requerido antes da Lei Martelli e foi tratado nesta norma devido a um 
considerável aumento de requerimentos desta ordem. Verificados os primeiros conflitos sociais 
advindos do aumento do fluxo migratório em direção à Itália, a Lei Martelli concedeu à polícia 
os procedimentos de controle de Imigração para trabalho, bem como a Reunião familiar 
(Ricongiungimento Familiare). Neste caso a polícia era quem exigia os documentos 
necessários para tal condição. Verificou-se que, diante da necessidade de tradução e 
legalização de determinados documentos, a burocracia imposta começou a complicar estes 
procedimentos (alguns demoravam dois anos para serem expedidos), razão pela qual muitos 
que já se encontravam no território italiano passaram a conviver ilegalmente (ou 
irregularmente) com seus familiares. Assim, com a Lei Martelli alguns procedimentos como este 
foram facilitados ou simplificados, estabelecendo, inclusive, que dentro de noventa dias os 
documentos deveriam ser expedidos., promovendo, por exemplo, a possibilidade de 
convivência familiar digna nas terras italianas. Adaptado e traduzido de: CAVAZZINI, Martina. 
Ricreare l´unità famliare nel contesto di migrazione. Disponível em: 
<http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/lacittaper/documenti/Studio_sul_ricongi
ungimento_familiare__Ricreare_lxunitx_familiare_nel_contesto_di_migrazione_.pdf>. Acesso 
em: 02 fev. 2013. 
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Também as regras de ingresso591, permanência592 e Regresso593 dos 

Imigrantes foram reconhecidas e separadas dos direitos garantidos aos 

                                            
591 Sobre as regras de ingresso no território italiano dispos o artigo 2° da lei em comento: “Art. 2°. 

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, 
lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto. 2. E' fatto obbligo a tutti gli 
operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei 
cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. É fatto altresì obbligo ai posti di 
frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro 
elaborazione dati del Ministero dell'interno”. Livre tradução: “Artigo 2. 1. Os cidadãos de países 
terceiros podem entrar na Itália por motivo de turismo, estudo, emprego ou auto-emprego, 
cuidados, família e culto. 2. É obrigatório para todos os operadores das fronteiras italianas apor 
um carimbo de entrada com data, sob os passaportes de cidadãos estrangeiros da União 
Europeia, que entram por qualquer motivo. Torna-se obrigação junto aos postos de fronteira 
coletar dados de nacionais de países terceiros e transmiti-los para o centro de processamento 
de dados do Ministério do Interior”. ITALIA, Legge n. 39/1990. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia 
di asilo. in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49. Disponível em: <http://www.cirdi.org/wp/wp-
content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

592 A permanência dos Imigrantes no território italiano passou a ser disciplinada pelo artigo 4° da 
Lei Martelli e mencionava, em síntese, que poderiam permanecer no território italiano os 
estrangeiros ingressados legalmente, de porte de uma autorização de residência. Além disso, a 
autorização de permanência para os estrangeiros com a finalidade de turismo possuiria a 
duração do visto, salientando que a autorização de permanência deveria ser requerida no 
prazo de oito dias a partir da data de entrada, a qual, ao ser expedida, possuiria a duração de 
dois anos, sujeito a períodos mais curtos, como nos casos de entrada para trabalho sazonal e 
visitas a parentes de primeiro grau. ITALIA, Legge n. 39/1990. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia 
di asilo. in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49. Disponível em: <http://www.cirdi.org/wp/wp-
content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

593 Por ser a matéria do Regresso dos Imigrantes importante para este estudo, cita-se alguns 
artigos da Lei Martelli sobre o assunto: “Art. 5. 1. L'autorità emanante i provvedimenti 
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare 
all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e 
ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, 
inglese e spagnola. [...]. 3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e 
contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale 
amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. [...] Art. 7. 5. Il Ministero 
dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello 
Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente 
nel territorio dello Stato [...]. 6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, 
quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per 
giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, 
qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di 
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 
sociali. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante 
intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello 
Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per 
l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine”. Livre tradução: “Artigo 5. 1. A 
autoridade que emana disposições relativas à entrada, permanência e afastamento de 
estrangeiros deve notificar a pessoa acerca da decisão a seu respeito juntamente com a 
indicação do modo de recurso por meio de uma linguagem por este conhecida, ou, se não for 
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Imigrantes trabalhadores, sendo totalmente abolidas as normas do antigo TULPS, 

prevendo uma série de disposições acerca do ingresso dos Imigrantes no 

território italiano não somente por motivos de trabalho. Outras contribuições 

surgiram no sentido de estabelecer a previsão de um fluxo migratório594, 

disciplinar a concessão e revogação dos vistos de permanência, prevendo 

também uma anistia595 àqueles que se encontravam presentes no território e 

quisessem regularizar tal situação.  

                                                                                                                                  
possível, em Francês, Inglês ou Espanhol. [...]. 3. Contra a expulsão do território do Estado e 
contra a recusa ou revogação da autorização de residência cabe recurso submetido ao Tribunal 
Administrativo Regional do local de domicílio eleito pelo estrangeiro. [...] Artigo 7. 5. O 
Ministério do Interior, por decisão fundamentada, pode dispor por razões de ordem pública ou 
de segurança do Estado sobre o Regresso e o acompanhamento à fronteira do estrangeiro em 
passagem ou residente no território do Estado [...]. 6. O estrangeiro expulso é reenviado ao seu 
país de origem ou, quando isso não for possível, o Estado de proveniência, a não ser que, a 
seu pedido e por razões justificadas, as autoridades de segurança pública podem conceder um 
destino diferente, caso esteja em risco ou coloque em perigo a sua vida ou liberdade pessoal 
por motivos de raça, sexo, língua, nacionalidade, religião, opiniões políticas, e condições 
pessoais ou sociais. 7. Ressalvado o disposto no parágrafo 5, o comissário aplica a Decisão de 
Regresso mediante notificação ao estrangeiro para abandonar o território do Estado no período 
de quinze dias segundo a modalidade de viagem pré fixada ou deve apresentar-se à delegacia 
de polícia para a escolta até a fronteira dentro do mesmo período”. ITALIA, Legge n. 39/1990. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante 
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e 
di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. 
Disposizioni in materia di asilo. in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49. Disponível em: 
<http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf>. Acesso 
em: 15 jul. 2012. 

594 A previsão dos fluxos migratórios foi mencionada na lei (artigo 2.3 e seguintes) como medida a 
ser adotada em conjunto pelo conselho dos Ministros das relações exteriores, do interior, do 
balanço e da programação econômica, do trabalho e da previdência social, escutados os 
Ministros de setores  eventualmente interessados, o CNEL, as organizações sindicais com 
relevância de representação  sob o plano nacional e a conferência dos Estados-regiões. Tais 
grupos ficaram encarregados de definir até o dia 30 de outubro de cada ano a programação 
dos fluxos de ingresso na Itália por razões de trabalho dos estrangeiros extracomunitários e da 
sua inserção sócio-Cultural, bem como as suas modalidades, aplicando critérios homogêneos 
também no âmbito comunitário. ITALIA, Legge n. 39/1990. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia 
di asilo. in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49. Disponível em: <http://www.cirdi.org/wp/wp-
content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

595 Citada anistia foi prevista no artigo 9, inciso 1, prevendo que no prazo de cento e oitenta dias a 
partir da data da sua entrada em vigor, os cidadãos não comunitários e apátridas presentes na 
Itália desde a data de 31 de dezembro de 1989 deveriam regularizar a sua posição sobre a 
entrada e estadia, requerendo, nas formas previstas no art. 4, n ° 14, às autoridades de 
segurança pública um autorização de residência nos termos do art. 4, mesmo diante da 
ausência dos vistos de entrada previstos, a menos que tenham sido condenados na Itália por 
sentença transitada em julgado por um dos crimes previstos no art. 380, parágrafos 1 e 2, do 
Código de Processo Penal ou que resultem perigosos para a segurança do Estado. ITALIA, 
Legge n. 39/1990. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
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Diante de uma considerável ineficácia das normas previstas na Lei 

Martelli, outros Decretos-Lei596 foram emanados entre os anos de 1992 e 1996, 

com o intuito de adequar o sistema contido na referida norma às exigências 

verificadas na Sociedade da época. No entanto, tais decretos que introduziram 

novos prazos para regularização dos extra-comunitários não foram convertidos 

em lei. Diante disso a Sentença n. 390/96597 da Corte Constitucional Italiana 

proibiu a reiteração de Decretos-lei acerca da matéria, razão pela qual o Governo 

Italiano deixou prescrever o último Decreto-lei emanado e já reiterado para, 

através da Lei 617/1996598, convalidar os atos e procedimentos previstos nos 

decretos precedentes, reafirmando a aplicação da Lei Martelli. 

Em fevereiro de 1997 foi delineada uma providência legislativa de 

reforma da Lei Martelli, restando aprovada pelo Parlamento em março de 1998 a 

Lei n. 40/1998599 - conhecida como Leu Turco-Napolitano - sobre a Disciplina da 

Imigração e a condição do estrangeiro, posteriormente fundida no Texto Único 

sobre Imigração n. 286/1998600. 

                                                                                                                                  
1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei 
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti 
nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo. in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49. 
Disponível em: <http://www.cirdi.org/wp/wp-
content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

596 Os Decretos-Lei citados são: n. 489 de 18 de novembro de 1995; n. 22 de 8 de novembro de 
1995; n. 132 de 19 de março de 1996; n. 269 de 17 de maio de 1996; n. 376 de 16 de julho de 
1996 e n. 477 de 13 de setembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/l
egislazione_276.html>.  Acesso em 12 jun. 2012. 

597 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 390/1996. Disponível em: 
<http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazion
e_276.html Disponível em: http://www.cortecostituzionale.it/actionIndiciAnnuali.do>. Acesso em: 
11 jun 2012. 

598 ITALIA, Legge n. 617 di 09 dicembre 1996. Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 
18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e 
per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi 
non appartenenti all'Unione europea. Gazzeta Uficciale n. 288 di 09 dicembre 1996. Disponível 
em: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/96617l.htm>. Acesso em: 10 jun. 2012. 

599 ITALIA, Legge n. 40/1998. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59. Disponível em: < http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm>. 
Acesso em: 15 jul. 2012. 

600 ITALIA. Decreto Legislativo n. 286 di 25 luglio 1998. Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disponível em: 
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/98286dl.htm>. Acesso em: 12 jun. 2012. 
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Na realidade, a adesão da Itália ao Tratado Schengen e sua ratificação 

do Tratado de Amsterdã constituíram os precedentes legislativos desta norma, 

influenciando-a diretamente no sentido de orientar e marcar as escolhas políticas 

italianas quanto ao tema da condição jurídica do estrangeiro, vez que estas 

deveriam seguir os modelos europeus601. 

Dentre os principais assuntos harmonizados na época cita-se: a 

aplicação de regras uniformes no controle das fronteiras externas; a luta contra a 

Imigração clandestina602 e exploração criminosa dos fluxos migratórios603; a 

                                            
601 Casatelli menciona que o legislador italiano de 1998 possuía a ideia clara de que deveria rumar 

por uma harmonização da Itália para o resto da Europa, bem como visando o estabelecimento 
de um quadro legislativo que fosse o mais unitário possível. Os três objetivos principais pré-
determinados pela lei eram: 1) luta contra a Imigração clandestina e contra a exploração de tais 
fluxos; 2) possuía como objeto a realização de uma política de ingressos limitados, regulados e 
programados; 3) e por fim, referia-se à necessidade de integração para novos Imigrantes legais 
e estrangeiros que já residissem legalmente. A partir destes três propósitos, o legislador 
começou seu trabalho, fornecendo cerca de 49 itens (em comparação a 13 da lei Martelli) que 
regem os vários aspectos da condição de estrangeiro. CASATELLI, Maria Flavia. La disciplina 
giuridica dell´imigrazione e i suoi rapporti con i principi costituzionali. Disponível em: < 
http://dspace-
roma3.caspur.it/bitstream/2307/592/1/La%20disciplina%20giuridica%20dell'immigrazione%20e
%20i%20suoi%20rapporti%20con%20i%20principi%20costituzionali.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2012. 

602 A Decisão de Regresso dos estrangeiros encontrava-se prevista no artigo 8 da norma em 
comento, prevendo o Regresso daqueles que não possuíssem os documentos ou não 
atendessem aos requisitos exigidos por lei para adentrarem ao território. Previu também o 
Regresso e acompanhamento até a fronteira aqueles que se encontrassem no território sem ter 
se apresentado aos controles de Imigração; ou que apresentassem perigo à segurança pública, 
dentre outras previsões coincidentes com as normas precedentes. ITALIA, Legge n. 40/1998. 
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 
59. Disponível em: <http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

603 O favorecimento da Imigração clandestina passou a ser punido com a pena de reclusão, 
conforme previsto n o artigo 10: “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 1. Salvo che il 
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli 
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge e' punito 
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso 
e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno 
comunque presenti nel territorio dello Stato [...]”. Livre tradução: "Disposições contra a 
Imigração ilegal. 1. A não ser que o fato constitua uma mais grave ofensa, qualquer pessoa que 
se engajar em atividades que visem incentivar a entrada de estrangeiros no território do Estado 
em violação das disposições desta Lei será punido com pena de prisão de até três anos e 
multa de até trinta milhões de multa. 2. Não obstante as disposições do artigo 54 do Código 
Penal não constitui um reato a atividade de socorro  e assistência humanitária prestada na 
Itália para estrangeiros em condições de necessidade, mesmo quando presentes no território 
do Estado [...]". ITALIA, Legge n. 40/1998. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero. in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59. Disponível em: < 
http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
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realização de uma política de ingressos limitados e programados no país604; e a 

integração dos Imigrantes605. 

Desde a Lei Martelli até o ano de 1998 muita coisa havia mudado: os 

fluxos migratórios se tornaram mais consistentes, o mercado de trabalho 

demonstrava uma capacidade de recepção de quotas muito maiores de mão de 

obra Imigrante e a abertura das fronteiras aos países do Leste europeu 

possibilitou a entrada de Imigrantes que se dedicavam a um setor que 

necessitava constantemente de pessoas disponíveis a trabalhar no cuidado de 

pessoas idosas ou portadoras de necessidades especiais por exemplo. Isto 

explica a edição de algumas sanatórias neste período606. 

O Texto Único até então em vigor foi substituído pela Lei 106/2002, 

originária do Decreto-Lei n. 51/2002 que dispunha sobre disposições urgentes 

acerca de medidas contra a Imigração clandestina, garantias de direitos aos 

envolvidos e medidas de acompanhamento à fronteira. Pouco tempo após restou 

promulgada a conhecida Lei n. 189/2002607, nominada Lei Bossi-Fini, que 

promoveu modificações consideráveis às normativas em matéria de Imigração e 

asilo, seguida da Lei n. 222/2002 originária do Decreto Lei 195/2002, a qual gerou 

algumas modificações da Lei Bossi-Fini. 

                                            
604 Tal menção diz respeito à necessidade do estabelecimento de fluxos migratórios com previsão 

acertada e articulada com a dinâmica da política e economia da Itália, sendo prevista no artigo 
3 sob o título de Política migratória. ITALIA, Legge n. 40/1998. Disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero. in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59. Disponível em: 
<http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

605 Medidas de integração social foram previstas no artigo 41, estipulando que o Estado, as 
regiões, províncias e municípios, sempre em colaboração com as associações e organizações 
em favor dos estrangeiros deveriam favorecer as atividades envolvendo tais pessoas, com o 
fim de intensivar os cursos de língua e Cultura para promover a inserção destes na Sociedade 
italiana e difundir seus direitos e deveres, bem como as possibilidades de crescimento e 
valorização pessoal e respeito às suas expressões Culturais, sociais e religiosas com o intuito 

de combater atos de discriminação racial ou religiosa. ITALIA, Legge n. 40/1998. Disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59. 
Disponível em: <http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

606 No ano de 1987 foram regularizados 120.000 estrangeiros, seguidos por 220.000 
regularizações em 1990, 250.000 em 1995 e 240.000 em 1998. FERRERO, Paolo. 
Immigrazione. Fa più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 54. 

607 ITALIA, Legge n. 189 de 30 luglio 2002. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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A partir das modificações trazidas pela Lei n. 189/2002, o Texto Único 

sobre a matéria de Imigração e condições dos estrangeiros608 dispôs em seu 

Título I, além dos direitos fundamentais da pessoa humana, já reconhecidos 

anteriormente e atribuídos literalmente ao Imigrante, sobre o expresso 

reconhecimento aos que se encontravam legalmente no território italiano todos os 

direitos civis atribuídos aos cidadãos italianos609. 

O Título seguinte trouxe disposições sobre o ingresso, permanência – 

apresentando algumas diferenciações quanto ao procedimento610, validade e 

modalidades do permesso di soggiorno –, carta di soggiorno611, recusa da entrada 

na fronteira e distanciamento ou afastamento do Imigrante do território. 

Especificamente sobre a Imigração clandestina, o texto único previu em seu art. 

12 que aquele que desenvolve o ato de propiciar a entrada – ilegal ou não - de 

Imigrantes em outro Estado do qual não é cidadão é punido com a reclusão de 

até três anos e multa de quinze mil euros para cada pessoa envolvida612, pena 

                                            
608 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sinottico-normativa-
21.html>. Acesso em: 09 jun. 2012.  

609 Conforme artigo 2, 1 da Lei 189/2002. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

610 Dentre outras exigências à concessão do permesso di soggiorno para trabalho realizado por 
estrangeiro, há que se mencionar que o legislador previu que o contrato para a realização de 
trabalho subordinado realizado entre um empregador italiano ou estrangeiro regular na Itália e 
um trabalhador de um Estado não pertencente à União Europeia deverá conter a garantia, por 
parte do empregador, da disponibilização de um alojamento ao trabalhador, devendo este 
conter os parâmetros mínimos previstos na lei, além da comprovação do pagamento por parte 
do empregador das despesas de viagem do empregado. (Art. 5 bis. 1. Il do Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
Con modifiche apportate dalla legge 189/2002.). Disponível em: 
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

611 A carta di soggiorno não deve ser confundida com o permesso di soggiorno. De maneira breve, 
o procedimento é o seguinte: o estrangeiro possuidor de permesso di soggiorno renovado por 
várias vezes e que estiver há mais de seis anos no território italiano, demonstrando ser 
possuidor de renda suficiente para seu mantenimento – e de sua família se for o caso – poderá 
requerer a carta di soggiorno para si, esposa(o) e filho(s) com este convivente(s), sendo este a 
tempo indeterminado. (Art. 9 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002.). Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

612 Art. 12. 1 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
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esta aumentada quando o ato envolver a entrada de três ou mais pessoas, bem 

como caso a entrada possua com o objetivo de prostituição. 

Quanto à Decisão de Regresso administrativa do Imigrante do território 

italiano, o Texto Único mencionou a possibilidade de esta ocorrer por motivos de 

ordem pública ou segurança613. Previu também o Regresso do Imigrante que 

tivesse entrado no território sem realizar os procedimentos de fronteira, bem como 

nos casos em que não foi solicitado o devido permesso di soggiorno ou quando 

este foi objeto de anulação ou revogação ou que esteja com prazo vencido há 

mais de sessenta dias614. 

Previu a norma que a Decisão de Regresso administrativa deveria ser 

sempre disposta de um Decreto motivado, sendo esta imediatamente executável, 

mesmo quando impugnada pelo interessado615, finalizada com o 

acompanhamento do estrangeiro à fronteira utilizando-se de meios de força 

pública616. Efetivamente expulso, o estrangeiro não poderia mais entrar no 

território italiano durante o período de dez anos617 sem uma autorização especial 

do Ministro dell’Interno e, caso não cumprisse com tal disposição, poderia sofrer 

detenção de seis meses a um ano mais o Regresso imediato com 

                                                                                                                                  
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

613 Artigo 13. 1 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

614 Artigo 13. 2 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

615 Artigo 13. 3 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

616 Artigo 13. 4 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. Disponível em: 
<http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2012. 

617 Artigo 13. 14 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. 
Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. 
Acesso em: 09 jun. 2012. 
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acompanhamento até a fronteira618 a fim de consubstanciar o Afastamento. Caso 

a Decisão de Regresso tivesse sido determinada por um Magistrado e o 

estrangeiro retornasse ao território sem autorização, seria punido com a reclusão 

de um a quatro anos619. 

Nas suas disposições de caráter humanitário620 tal legislação previu a 

possibilidade do permesso di soggiorno por motivos de proteção social, 

salientando que não poderiam ser expulsos ou não aceitos na fronteira os 

Imigrantes que estivessem sendo perseguidos por motivo de raça, sexo, língua, 

Cidadania, religião, opinião política ou condições sociais ou pessoais. Além disso, 

não poderiam ser expulsos, salvo no caso de perigo do mantenimento da ordem 

pública ou segurança do Estado, estrangeiros: menores de dezoito anos, salvo os 

que tenham que acompanhar seus genitores expulsos; os que possuíssem carta 

di soggiorno; estrangeiros que convivessem com parentes de até a quarta 

geração ou com o cônjuge de nacionalidade italiana e mulheres grávidas, 

inclusive durante os seis meses sucessivos ao nascimento do filho. 

O Título III do Texto Único621 se refere à matéria do trabalho dos 

estrangeiros, mantendo a sistemática de fluxo de ingresso mediante decreto. A 

novidade era sobre a criação de cotas reservadas aos trabalhadores de origem 

                                            
618 Artigo 13. 13 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 189/2002. 
Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-2002.pdf>. 
Acesso em: 09 jun. 2012. 

619 De acordo com o artigo 13. 13-bis do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

620 Previstas nos artigos 18 e seguintes do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

621 Previstas nos artigos 21 e seguintes do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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italiana e seus parentes de até o terceiro grau residentes em países não 

comunitários que quisessem ser inseridos no mercado de trabalho622. 

Os últimos títulos trataram do direito à unidade familiar e tutela dos 

menores – Título IV623 – e das disposições em matéria sanitária bem como 

relativa ao alojamento, instrução e participação na vida pública e integração social 

– Título V624.  

Outras sucessivas mudanças na Lei Bossi-Fini foram aquelas relativas 

à necessidade de adequação desta à política da União Europeia ao ordenamento 

nacional. Por esta razão, as normas de Imigração posteriores à Lei Bossi-Fini 

serão analisadas em conjunto com a política de Imigração da União Europeia, a 

qual será analisada na sequência.  

5.4 A POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA 

Diante do constante aumento migratório no mundo, justificado pelas 

mais variadas condições e motivações, um dos destinos mais preferidos tem sido 

os países que compõem a União Europeia625. Esta, calcada no binômio segurança 

                                            
622  De acordo com o artigo 21.1 do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

623 Previstas nos artigos 28 e seguintes do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

624 Previstas nos artigos 34 e seguintes do Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Con modifiche apportate dalla legge 
189/2002. Disponível em: <http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Legge%20n.%20189-
2002.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2012 . 

625 “No ano de 2000, a Europa possuía 56,1% do total de Imigrantes do mundo, correspondendo a 
7,7% da sua população. Este índice aumentou para 8,8% no ano de 2005. [...] Em 2009, cerca 
de 3 milhões de pessoas imigraram para um Estado-Membro da UE [...], enquanto 1,9 milhões 
de migrantes terão abandonado um Estado Membro da UE. Os últimos dados disponíveis 
revelam um declínio substancial da Imigração em 2009 em comparação com 2008. No entanto, 
é difícil quantificar exatamente a amplitude deste declínio, já que alguns países (incluindo a 
Alemanha, a Áustria e os Países Baixos) modificaram as definições de migração aplicáveis (por 
exemplo, a Imigração para a Alemanha em 2009 foi de 347000, mas este número teria sido 
mais de duas vezes superior se tivesse sido aplicada a definição anterior). Note-se que estes 
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e necessidade, possui uma política de Imigração que, no decorrer dos anos, tem 

sofrido várias mudanças e adaptações.  

Consequentemente, o princípio da Soberania territorial e o controle de 

fronteiras possui estreita ligação com assuntos e fatos relativos à Imigração, 

segundo expõe Locchi: 

L´importanza cruciale assunta dal controllo del territorio e della mobilità 
umana ai fini della imposizione della sovranità dello Stato e della sua 
penetrazione nella società civile ha reso il principio di “chiusura” verso 
l´esterno un elemento essenciale della formazione e del 
consolidamento degli Stati moderni: la determinazione dei criteri di 
appartenenza alla comunità politica statali e dei titoli di legittimazione 
all´ingresso e al soggiorno nel territorio ha costituito e costituisce 
ancora oggi un´istanza vitale per lo Stato e per l´affermazione della sua 
autorità626. 

Como mostra desta autoridade por meio da imposição de limites pelo 

Direito Internacional Público cita-se aqueles emanados do Instituto de Direito 

Internacional na sessão realizada em Genebra em 09 de setembro de 1892, os 

quais expunham sobre as denominadas Regras Internacionais sobre admissão e 

Regresso de estrangeiros627 e se baseavam exclusivamente nos princípios de 

                                                                                                                                  
valores não representam os fluxos migratórios de/para o conjunto da UE, dado que incluem 
também os fluxos entre diferentes Estados-Membros. No entanto, mais de metade das pessoas 
que migraram para Estados-Membros da UE, cerca de 1,6 milhões de pessoas em 2009, 
residiam anteriormente fora da UE. O Reino Unido comunicou o maior número de Imigrantes 
(566 500) em 2009, seguido da Espanha (499 000) e da Itália (442 900); pouco mais de 
metade (50,3 %) de todos os Imigrantes nos Estados-Membros da UE encontravam-se nestes 
três países. O Reino Unido também comunicou o maior número de emigrantes em 2009 
(368 000), seguido da Espanha, com 324 000, e da Alemanha, com 287 000. A maioria dos 
Estados-Membros da UE comunicou uma Imigração superior à emigração em 2009, mas na 
Irlanda, em Malta e nos três países bálticos o número de emigrantes superou o de Imigrantes. 
Fonte: EUROSTAT – Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Comissão Europeia. 
Disponível em: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_popula
tion_statistics/pt>. Acesso em: 29 jul. 2013. 

626 “A importância atribuída ao controle do território e da mobilidade humana para fins da 
imposição da soberania do Estado e sua penetração na Sociedade civil fez com que o princípio 
de "fechamento" em direção ao exterior de um elemento essencial da formação e consolidação 
dos Estados modernos: a determinação dos critérios para pertencer à comunidade política e os 
títulos de legitimação ao ingresso e permanência no território constituiu e constitui ainda hoje 
uma instância vital para o Estado e para a afirmação de sua autoridade” (tradução livre). 
LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 107. 

627 “[...] em seu preâmbulo, iniciavam afirmando que o princípio da soberania territorial é aquele 
que domina todas as matérias tratadas no referido documento e, logicamente, inspirava todos 
os demais artigos”. DE NANCLARES, José Martin y Perez. La inmigración y el asilo: hacia un 
nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia. Madrid: Colex, 2002. p. 139. 
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admissão no Estado somente daqueles que eram nacionais, além de citar o 

direito de desfrutar de uma vida familiar, o princípio de não ser enviado a um 

Estado em que exista o perigo de perseguição ou de ser submetido a tratamento 

desumano ou degradante628. 

Em ordem cronológica cita-se o Regulamento da então Comunidade 

Europeia n. 1612/68629, o qual possuía a pretensão de assegurar a livre circulação 

de trabalhadores, baseado nas premissas norteadoras do exercício de emprego e 

igualdade de tratamento aos nacionais dos Estados-membros da Comunidade630. 

No entanto, este Regulamento não se aplica aos trabalhadores que exerçam uma 

atividade assalariada no território de um Estado-Membro mas sejam provenientes 

de outros países não pertencentes à União.  

A atual política de Imigração da UE está consubstanciada no título IV 

do Tratado da Comunidade Européia – TCE, alterado pelo Tratado de 

                                            
628 GALVEZ, Alejandro Del Valle. Inmigración, extranjería y fronteras en La Union Europea: cinco 

problemas conceptuales. In, DELAYGUA, J. J. Forner. Fronteras exteriores de La U.E. e 
inmigración a España: relaciones internacionales y derecho. p. 50. 

629 CEE – Comunidades Europeias. Regulamento n. 1612/68 de 15 de outubro de 1968, relativo à 
livre circulação de trabalhadores na Comunidade. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968R1612:PT:NOT>. Acesso em: 05 
abr. 2012. Vale ressaltar que ao referido Regulamento foram inseridas modificações através 
dos seguintes atos: Regulamentos do Conselho da CEE n. 312/76 e 2434/92 e Diretiva n. 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

630 “O regulamento confere, antes de mais, a todos os nacionais de um Estado-Membro o direito 
de aceder a uma atividade assalariada e de exercer sua função no território de outro Estado-
Membro, em conformidade com a regulamentação nacional pertinente aplicável aos 
trabalhadores nacionais. Este direito é reconhecido indiferentemente aos trabalhadores 
«permanentes», sazonais, fronteiriços ou àqueles que exerçam a sua actividade aquando de 
uma prestação de serviços. No território de outro Estado-Membro, o trabalhador se beneficia 
da mesma prioridade que os nacionais desse Estado no acesso aos postos de trabalho 
disponíveis e recebe o mesmo apoio que esse Estado concede aos seus nacionais que 
procuram trabalho. O seu recrutamento não pode estar dependente de critérios médicos, 
profissionais ou outros que sejam discriminatórios em razão da nacionalidade”. EUROPA. Site 
Oficial. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_m
arket/free_movement_of_workers/l23013a_pt.htm>. Acesso em: 14 jan. 2012. 
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Amsterdã631, o qual trata sobre vistos, asilo, Imigração e outras políticas relativas 

à livre circulação de pessoas632.  

O Tratado de Amsterdã trouxe consigo regras comuns relativas à 

política de Imigração a ser adotada pelos países pertencentes à UE633 ao tratar, 

“[...] em esfera comunitária os assuntos relacionados ao asilo e à Imigração 

mediante a incorporação ao TCE do Título IV, relativo ao ‘visto, asilo, Imigração e 

outras políticas relacionadas à livre circulação de pessoas’, com a finalidade de 

dar corpo – de forma progressiva – a um espaço de liberdade, de segurança e de 

justiça”634. 

Conforme mencionado, referida política começou a ser construída a 

partir de 1º de maio de 1999, data da entrada em vigor do Tratado de Amsterdã, 

denominado hoje “Espaço Schengen”635. Dentre as principais regras adotadas no 

âmbito de Schengen636, destacam-se nomeadamente: 

                                            
631 TRATADO DE AMSTERDÃ. Liberdade, segurança e justiça: estabelecimento progressivo de 

um espaço de liberdade. Datado de 02 de outubro de 1997. Referido Tratado entrou em vigor 
em 1º de maio de 1999. UE – União Europeia. Tratado de Amsterdã. Disponível em: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/a11000.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 

632 Artigos 61 a 69 do Tratado que institui a Comunidade Européia - TCE, alterado pelo Tratado de 
Amsterdã. UE – União Europeia. UE – União Europeia. Tratado que institui a Comunidade 
Européia - TCE. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:PT:pdf>. Acesso em: 
12 maio 2012. 

633 Art. 63.3 do TCE: “O Conselho, deliberando nos termos do artigo 67.o, adota, no prazo de cinco 
anos a contar da data de entrada em vigor do Tratado de Amsterdã: [...] Medidas relativas à 
política de Imigração, nos seguintes domínios: a) Condições de entrada e de residência, bem 
como normas relativas aos processos de emissão de vistos de longa duração e autorizações 
de residência permanente, pelos Estados-Membros, nomeadamente para efeitos de 
reagrupamento familiar; b) Imigração clandestina e residência ilegal, incluindo o repatriamento 
de residentes em situação ilegal. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pt.htm>. 
Acesso em: 10 abr. 2012. 

634 DE LA ROSA, Gloria Esteban. La nueva directiva de retorno en el contexto de la actual 
política comunitaria de inmigración. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. Universidade 
de Jaen, Espanha. Disponível em: <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso 
em: 08 jan. 2012, p. 01. 

635 “O espaço e a cooperação Schengen assentam no Acordo Schengen de 1985. O espaço 
Schengen representa um território no qual a livre circulação das pessoas é garantida. Os 
Estados signatários do acordo aboliram as fronteiras internas a favor de uma fronteira externa 
única. Foram adotados procedimentos e regras comuns no espaço Schengen em matéria de 
vistos para estadas de curta duração, pedidos de asilos e controlos nas fronteiras externas. Em 
simultâneo, e por forma a garantir a segurança no espaço Schengen, foi estabelecida a 
cooperação e a coordenação entre os serviços policiais e as autoridades judiciais. A 
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 a supressão dos controles das pessoas nas fronteiras internas; 
 um conjunto de regras comuns aplicáveis às pessoas que 

atravessam as fronteiras externas dos Estados-Membros da UE; 
 a harmonização das condições de entrada e das regras em 

matéria de vistos para as estadas de curta duração; 
 o reforço da cooperação entre os agentes de polícia 

(nomeadamente no que respeita ao direito de observação e de 
perseguição transfronteiriças); 

 o reforço da cooperação judicial através de um sistema de 
extradição mais rápido e de uma melhor transmissão da 
execução das sentenças penais; 

 a criação e desenvolvimento do Sistema de Informação 
Schengen (SIS)637. 

Mencionar a existência de uma política europeia de Imigração reflete, 

para muitos, uma atitude um tanto quanto temerária. De acordo com o Título V do 

Tratado de Amsterdã de 1999, até 1º de maio de 2004 não deveria entrar em vigor 

os elementos de uma política europeia no que se refere à Imigração. “O certo é 

que somente no âmbito de asilo, livre circulação de pessoas e luta contra a 

Imigração ilegal se poderá falar de políticas europeias a partir desta data”638. Nos 

                                                                                                                                  
cooperação Schengen foi integrada no direito da União Europeia pelo Tratado de Amesterdã 
em 1997. No entanto, nem todos os países que cooperam no âmbito do acordo Schengen são 
membros do espaço Schengen, quer porque não desejam a supressão dos controles nas 
fronteiras quer porque ainda não preenchem as condições necessárias para a aplicação do 
acervo de Schengen”. UE - União Europeia. Acordo Schengen. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/l33020_pt.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

636 “O Convênio de Aplicação do Acordo de Schengen de 1985 – CAAS, adotado em 1990 
determinou as bases para dar um salto qualitativo em relação à cooperação policial e judicial 
penal entre os Estados membros. Como instrumento de coordenação da atividade dos Estados 
e em particular dos seus policiais, o Convênio instituiu um sistema informático – sob as siglas 
SIS- que daria acesso a uma grande base de dados organizada por categorias de dados, como 
coches roubados, explosivos, drogas, etc., entre os quais o SIS deveria organizar e manter 
dados sobre estrangeiros considerados não admissíveis pelos Estados signatários do 
Convênio, a fim de que pudessem ser detectados nos postos de controle imigratório nas 
fronteiras exteriores de Schengen ou em outros controles de identidade no território dos 
Estados (art. 92 CAAS). Ao incorporar esta função, os Estados impulsores do Convênio tiveram 
que definir regras mínimas, partindo da diversidade de medidas nacionais, a respeito de quais 
pessoas deveriam ser consideradas como estrangeiras não admissíveis para oferecer assim 
algum guia aos Estados encarregados de manter tais registros na nova base de dados”. MOYA, 
David. La nueva directiva de retorno y La armonización comunitaria de las medidas de 
alejamiento de extranjeros. ReDCE, nº 10, Julio-Diciembre de 2008. Disponível em: 
<http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/03DavidMoya.htm>. Acesso em: 16 jan. 2012. 

637 UE - União Europeia. Acordo Schengen. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/l33020_pt.htm>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

638 DE LUCAS, Javier. Inmigración y globalización acerca de los presupuestos de una política 
de inmigración. REDUR n. 1/2003, p. 53.. Disponível em: 
<www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero1/delucas.pdf>. Acesso em: 11 jan.2012.  
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demais âmbitos, as matérias continuaram a ser de competência dos próprios 

Estados. 

O desaparecimento das fronteiras internas envolvendo os países 

abarcados pelo espaço Schengen639 se traduziu, indubitavelmente, na 

transposição dos controles sobre as pessoas – nacionais ou estrangeiros – às 

fronteiras exteriores, fazendo com que as questões de Imigração tivessem uma 

particular importância com o espaço de liberdade, segurança e justiça criado ao 

largo dos anos. 

Por esta razão, tornou-se imprescindível a adoção de normas “comuns” 

sobre a entrada e residência no território da UE. Diz-se comuns, pois o objetivo 

deste tratado foi acabar com a dispersão reguladora das matérias de cooperação 

policial, Imigração, fronteiras e vistos, permitindo à União Europeia converter-se 

em um centro institucional competente para tratar do assunto640. 

O espaço Schengen representa o ponto de partida da intervenção da 

União, já que foi ele o instrumento jurídico básico641 para fazer desaparecer os 

                                            
639 Os países fundadores do espaço Schengen foram a França, a Alemanha, a Bélgica, o 

Luxemburgo e os Países Baixos  A cooperação Schengen tem sido alargada, gradualmente, 
para incluir a maioria dos Estados-Membros da UE, mais Noruega, Islândia, Suíça e 
Liechtensein. A Itália assinou os acordos em 27 de Novembro de 1990, a Espanha e Portugal 
em 25 de Junho de 1991, a Grécia em 6 de Novembro de 1992, a Áustria em 28 de Abril 
de 1995 e a Dinamarca (embora parcialmente), a Finlândia e a Suécia em 19 de Dezembro de 
1996. A República Checa, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polônia, a 
Eslovênia e a Eslováquia aderiram em 21 de Dezembro de 2007, e a Suíça, país associado, 
em 12 de Dezembro de 2008. A Bulgária, o Chipre a Romênia e a Croácia não são ainda 
membros de pleno direito do espaço Schengen. No que diz respeito à posição do Reino Unido, 
este manifestou a sua vontade de participar em certos aspectos da cooperação Schengen, 
nomeadamente a cooperação policial e judiciária em matéria penal, a luta contra o tráfico de 
estupefacientes e o Sistema de Informação Schengen (SIS). A Irlanda solicitou igualmente 
participar em certas disposições do acervo de Schengen em Junho de 2000, abrangendo 
praticamente as mesmas disposições que o pedido do Reino Unido. Fonte: <www.europa.eu>. 
Acesso em: 19 out. 2012. 

640 MANZANO, Irene Rodriguez. Motores, dinâmicas y consecuencias de los flujos migratórios 
internationales: mitos e hechos. In, DELAYGUA, J. J. Forner. Fronteras exteriores de La U.E. 
e inmigración a España: relaciones internacionales y derecho. p. 45. 

641 O espaço de liberdade, segurança e justiça não possui objeto jurídico e sim político. “Na 
verdade, se trata de um objetivo político, estruturado com certos elementos jurídicos [...] Por 
isso o ELSJ possui uma natureza evolutiva de enorme relevância em suas dimensões políticas 
e jurídicas, e sua essência radica na conexão de elementos básicos de integração econômica e 
envolvimento político”. GALVEZ, Alejandro Del Valle. Inmigración, extranjería y fronteras en La 
Union Europea: cinco problemas conceptuales. In, DELAYGUA, J. J. Forner. Fronteras 
exteriores de La U.E. e inmigración a España: relaciones internacionales y derecho. p. 
46. 
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controles nas fronteiras interiores. Na época, restou estabelecido o prazo de cinco 

anos, contados da entrada em vigor do Tratado de Amsterdã, para que as 

medidas começassem a produzir os efeitos necessários, visando garantir a livre 

circulação de pessoas e o estabelecimento das medidas de acompanhamento 

necessárias642. 

Após referido período de adequação, entrou em vigor o Tratado de 

Nice643 que permitiu a modificação institucional visando o alargamento da então 

Comunidade e institui que os países que aderissem a ela a partir do ano de 2004 

integrariam automaticamente ao Acordo Schengen e seus conteúdos, desde que 

abolissem qualquer espécie de controle de fronteiras internas. 

Posteriormente, cita-se a edição de três diretivas644 comunitárias com o 

intuito de compor o quadro mínimo de garantias correspondentes aos cidadãos 

extracomunitários. Sao elas: Diretiva 2003/86645 que dispõe sobre o direito de 

                                            
642 “Estas medidas se concentram em três grupos diferenciados: as encaminhadas a assegurar o 

desaparecimento dos controles sobre as pessoas no cruzamento de fronteiras interiores; as 
que tem como função regular o cruzamento das fronteiras exteriores; e as que determinem as 
condições nas quais os nacionais de terceiros países possam viajar livremente no território dos 
Estados-membros”. DE NANCLARES, José Martin y Perez. La inmigración y el asilo: hacia 
un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia. p. 140. 

643 O Tratado de Nice foi assinado em 26 de Fevereiro de 2001 e entrou em vigor em 1º de 
Fevereiro de 2003. Incidiu principalmente na reforma das Instituições a fim de assegurar o 
funcionamento eficaz da União Europeia na sequência do seu alargamento em 2004 para 25 
Estados-Membros e em 2007 para 27 Estados-Membros. O Tratado de Nice, o anterior Tratado 
da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia foram reunidos numa 
versão única consolidada. Disponível em: <http://europa.eu/abc/treaties/index_pt.htm>. Acesso 
em 17 mar. 2012. 

644 “A Diretiva representa um método de ação indireta, ou seja, trata-se de uma legislação em duas 
etapas distintas, assemelhando-se, à primeira vista, com a lei-marco ou a que se completa com 
os decretos de aplicação. As diferenças cruciais, entretanto, residem no fato de que a diretiva, 
além de impor aos seus destinatários apenas uma obrigação de resultado, seu efeito direto 
para os particulares ainda é algo extremamente limitado no âmbito do ordenamento 
comunitário”. SILVA, Karine de Souza. Direito da Comunidade Européia: fontes, princípios e 
procedimentos. p. 136. Neste norte, conforme Jaeger, “A diretiva é um dos tipos de legislação 
que se destina a harmonizar as várias legislações dos Estados-membros, promovendo uma 
aproximação legislativa. Sua força é vinculante. Nestes casos, os Governos nacionais podem 
escolher o método de aplicação, forma e meios de implementação do seu conteúdo no 
ordenamento jurídico. Esse processo de arbítrio é conhecido como transposição.” JAEGER 
JÚNIOR, Augusto. Temas de Direito da integração e comunitário. São Paulo: LTr, 2002. p. 
220-221. 

645 Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativa ao direito de 
reagrupamento familiar. JO L 251 de 3.10.2003, p. 12—18 . Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2003&T3=86&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesquis
ar>. Acesso em: 09 mar. 2012. 
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reagrumento familiar; Diretiva 2003/109646 que trata do estatuto dos nacionais de 

terceiros países residentes de longa duração; e a Diretiva 2004/114647 que dispõe 

sobre os requisitos de admissão dos nacionais de terceiros países para efeitos de 

estudos, práticas não remuneradas, intercâmbios e trabalhos voluntários. 

Como meta do Tratado Schengen, foi criada em 2004 a Frontex648 - 

Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas 

dos Estados-Membros da União Europeia - através do Regulamento649 

2007/2004650. Referida agência seria a responsável por uma gestão integrada que 

garantisse um nível elevado e uniforme de controle e vigilância, em razão da 

experiência da instância comum de técnicos das fronteiras externas, que 

funcionava no âmbito do Conselho. Assim, referido Regulamento menciona 

expressamente que o controle e a vigilância das fronteiras externas são da 

responsabilidade dos Estados-Membros, cabendo à Agência facilitar a aplicação 

de medidas comunitárias existentes ou futuras relativas à gestão das fronteiras 

                                            
646 Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos 

nacionais de países terceiros residentes de longa duração. JO L 16 de 23.1.2004, p. 44-53. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2003&T3=109&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 abr. 2012. Nesta diretiva restou determinado, dentre outras 
regulamentações, que Os Estados-Membros devem conceder o estatuto de residente de longa 
duração aos nacionais de países terceiros que tenham residência legal e ininterrupta no seu 
território durante os cinco anos que antecedem imediatamente a apresentação do respectivo 
pedido. 

647 Diretiva 2004/114/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, relativa às condições de 
admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de 
estudantes, de formação não remunerada ou de voluntariado. JO L 375 de 23.12.2004, p. 12—
18 . Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2004&T3=114&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 abr. 2012. 

648 FRONTEX - Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas 
dos Estados-Membros da União Europeia (site oficial). Disponível em: 
<http://www.frontex.europa.eu/>. Acesso em: 18 out. 2012. 

649 Vale mencionar que “O Regulamento terá um alcance geral. Será obrigatório em todos os seus 
elementos e diretamente aplicável em cada Estado-membro. [...] Os países-membros estão 
proibidos de praticar qualquer ato ou emitir normas de transposição que comprometam ou 
alterem o alcance do regulamento”. SILVA, Karine de Souza. Direito da Comunidade 
Européia: fontes, princípios e procedimentos. p. 129-130. 

650 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento n. 2007/2004 de 26 de Outubro de 2004. 
Cria uma Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas 
dos Estados-Membros da União Europeia. Jornal Oficial L 349 de 25.11.2004, p. 1-24. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2007:20070820:PT:PDF>. 
Acesso em: 09 ago. 2012. 
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externas, assegurando a coordenação das ações dos Estados-Membros 

destinadas a aplicar essas medidas651. 

Em 15 de março de 2006 o Conselho e o Parlamento Europeu 

aprovaram o Regulamento n. 562/2006, o qual estabelece um Código comunitário 

de normas relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras, conhecido 

como Código das Fronteiras Schengen652. 

Referido Regulamento, seguindo o conteúdo do Tratado de Amsterdã, 

previu a ausência do controle de pessoas na passagem das fronteiras internas653, 

bem como estabeleceu as normas aplicáveis ao controle de pessoas na 

passagem das fronteiras externas654 dos Estados-Membros da União. Desde a 

entrada em vigor do Convênio de Aplicação do Acordo de Schengen, o controle 

na entrada do território dos Estados-membros ocorre no momento do cruzamento 

das fronteiras exteriores, dado que o controle entre as fronteiras interiores 

                                            
651 Artigos 1º e 3º do Regulamento n. 2007/2004. Fonte: CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. 

Regulamento n. 2007/2004 de 26 de Outubro de 2004. Cria uma Agência Europeia de Gestão 
da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União 
Europeia. Jornal Oficial L 349 de 25.11.2004, p. 1-24. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2007:20070820:PT:PDF>. 
Acesso em: 09 ago. 2012. 

652 UE – União Europeia. Código das Fronteiras Schengen. Regulamento n. 562./2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006. Estabelece o código comunitário 
relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras. Jornal Oficial nº L 105 de 
13/04/2006 p. 0001 – 0032. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em 09 
abr. 2012. 

653 “Art. 2º. Para os efeitos do presente regulamento, entende-se por: 1. Fronteiras internas: a) As 
fronteiras comuns terrestres, incluindo as fronteiras fluviais e lacustres, dos Estados-Membros; 
b) Os aeroportos dos Estados-Membros, no que respeita aos voos internos; c) Os portos 
marítimos, fluviais e lacustres dos Estados-Membros no que diz respeito às ligações regulares 
por ferry”. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em: 
09 abr. 2012 

654 “Art. 2º. Para os efeitos do presente regulamento, entende-se por: [...] 2. "Fronteiras externas", 
as fronteiras terrestres, inclusive as fronteiras fluviais e as lacustres, as fronteiras marítimas, 
bem como os aeroportos, portos fluviais, portos marítimos e portos lacustres dos Estados-
Membros, desde que não sejam fronteiras internas. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em: 
09 abr. 2012. 
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desapareceram, ressalvada a possibilidade de controle das fronteiras internas por 

motivos de ordem pública ou segurança nacional, por exemplo655. 

Com relação ao âmbito de aplicação pessoal do Regulamento, este 

tratou de delimitar que seriam os beneficiários ao direito comunitário de livre 

circulação656: o nacional de um terceiro país e mebros da sua família657, os 

estrangeiros e pessoa indicada para efeitos de não admissão658, bem como 

traçou regras relacionadas à uniformização de procedimentos relacionados ao 

tema659.  

                                            
655 DE NANCLARES, José Martin y Perez. La inmigración y el asilo: hacia un nuevo espacio de 

libertad, seguridad y justicia. p. 142. 
656 “Art. 1º. [...] 5. Beneficiários do direito comunitário à livre circulação: a) Os cidadãos da União, 

na acepção do n.o 1 do artigo 17.o do Tratado, bem como os nacionais de países terceiros 
membros da família de um cidadão da União que exerça o seu direito à livre circulação no 
território da União Europeia, tal como referidos na Directiva 2004/38/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e 
residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-
Membros. b) Os nacionais de países terceiros e membros das suas famílias, 
independentemente da sua nacionalidade que, por força de acordos celebrados entre a 
Comunidade e os seus Estados-Membros, por um lado, e esses países terceiros, por outro, 
beneficiem de direitos em matéria de livre circulação equivalentes aos dos cidadãos da União”. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em: 
09 abr. 2012. 

657 “Art. 1º. [...] 6. Nacional de país terceiro, qualquer pessoa que não seja cidadão da União na 
acepção do n.o 1 do artigo 17.o do Tratado nem seja abrangida pelo ponto 5 do presente 
artigo”. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em: 
09 abr. 2012. 

658 “Art. 1º. [...] 7. Pessoa indicada para efeitos de não admissão, qualquer nacional de país 
terceiro indicado no Sistema de Informação Schengen ("SIS") nos termos e para efeitos do 
disposto no artigo 96.o da Convenção de Schengen”. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:01:PT:HTML>. Acesso em: 
09 abr. 2012. 

659 “As principais características desse espaço são: a abolição dos controles nas fronteiras comuns 
e a transferência desses controles para as fronteiras externas; a definição comum das 
condições de passagem das fronteiras externas; a separação nos aeroportos e nos portos 
entre os viajantes no interior do espaço Schengen e os provenientes de territórios fora desse 
espaço; a harmonização das condições de entrada e de vistos para as estadas de curta 
duração; a instituição de uma coordenação entre administrações para fiscalizar as fronteiras 
[...]; a definição do papel dos transportadores para evitar a Imigração clandestina; a obrigação 
de declaração por parte dos cidadãos de países terceiros que circulam de um país para outro; 
a definição de regras relativas à responsabilidade pela análise dos pedidos de asilo 
(Convenção de Dublin); a instauração de um direito de vigilância e de perseguição de um país 
para outro; o reforço da cooperação judicial através de um sistema de extradição mais rápido e 
uma melhor transmissão da execução das sentenças penais; a criação do Sistema de 
Informação Schengen”. LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto 
do Estrangeiro em uma perspectiva de Direitos Humanos. p. 347. 
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Constituindo a primeira fase da política de Imigração da UE com o 

intuito de promover o Regresso voluntário de Imigrantes ilegais e estabelecer 

normas mínimas no que diz respeito ao período de detenção e à interdição de 

entrada no território, em 18 de junho do ano de 2008 o Parlamento Europeu 

aprovou um conjunto de normas aplicáveis ao Regresso de Imigrantes em 

situação irregular. Tais regras ficaram conhecidas como Diretiva660 de Retorno661.  

No ano de 2009 a Diretiva n. 2009/52662 estabeleceu normas mínimas 

sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais de países 

terceiros em situação irregular. Sua edição se deu em razão de ser “Um fator de 

atração importante para a Imigração clandestina para a UE a possibilidade de aí 

obter trabalho sem o estatuto legal exigido. Por conseguinte, a luta contra a 

Imigração clandestina e a permanência ilegal deverá incluir medidas contra esse 

fator de atração”663.  

Deste modo, “O elemento central dessas medidas deverá ser uma 

proibição geral de emprego de nacionais de países terceiros não autorizados a 

residir na UE, acompanhada de sanções contra os empregadores que não 

respeitem essa proibição”664. Convém mencionar que a citada diretiva foi 

                                            
660 Convém esclarecer que os Estados-membros que não incorporarem as Diretivas estão sujeitos 

a procedimentos por incumprimento. Este mecanismo corresponde à fase de controle acerca 
do cumprimento, por parte dos Estados, de obrigações estabelecidas pelos Tratados ou pelo 
direito da UE. Verificado o não cumprimento, qualquer Estado-membro poderá recorrer ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia anunciando tal acontecimento. Caso o Tribunal declare 
no seu Acórdão que houve a violação, o Estado investigado apresentará suas observações. Se 
este não impuser as medidas necessárias para a execução do Acórdão no prazo estipulado, 
poderá ser instalado novo processo e, ao final, será fixada uma quantia a ser paga por este, 
podendo ser uma quantia fixa ou uma sanção pecuniária compulsória. 

661 Tal Diretiva, por ser de crucial importância a esta pesquisa, será tratada de maneira 
individualizada na sequência. 

662 Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que 
estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais 
de países terceiros em situação irregular. JO L 168 de 30.06.2009, p. 24-32. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PT:PDF>. 
Acesso em: 16 jul. 2012. 

663 Artigo 2º da Diretiva 2009/52/CE. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 

664 Artigo 3º da Diretiva 2009/52/CE. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 
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incorporada pela Itália ao seu ordenamento nacional somente em Julho de 2012, 

através do Decreto Legislativo n. 109/2012665. 

Em abril de 2011 uma importante Diretiva – 2011/36666 – foi aprovada 

visando a prevenção e luta contra o tráfico de Seres Humanos e a proteção das 

vítimas667. No final de 2011 foi o momento da Diretiva 2011/98668 tratar de um 

procedimento de pedido de concessão e autorização única para os nacionais de 

países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro, bem 

como de um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países 

terceiros que residirem legalmente num Estado-Membro. Sua justificativa foi a 

necessidade de harmonizar as legislações nacionais relativas às condições de 

admissão e de residência dos nacionais de países terceiros669, bem como a 

adoção de disposições relativas a um procedimento único de apresentação de 

pedidos conducente a um título combinado que englobe a autorização de 

residência e a autorização de trabalho num ato administrativo único, que 

                                            
665 ITALIA. Decreto legislativo n. 109 di 16 luglio 2012. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che 

introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. (12G0136). Disponível em: 
<http://www.cinformi.it/index.php/utilita/legislazione/nazionale>. Acesso em: 11 set. 2012. 

666 Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05 de Abril de 2011, relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de Seres Humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho. JO L 101 de 05.04.2011, p. 01-11. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PT:PDF>. 
Acesso em: 16 jul. 2012. 

667 Segundo consta da citada Diretiva, o tráfico de Seres Humanos constitui um crime grave, 
cometido frequentemente no quadro da criminalidade organizada, e uma violação grosseira dos 
Direitos Humanos fundamentais expressamente proibida pela Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia. Art. 1º da Diretiva 2011/36. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 

668 Diretiva 2011/98/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, 
relativa ao procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os 
nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro e a 
um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem 
legalmente num Estado-Membro. JO L 343 de 23 de Dezembro de 2011, p. 01-09. Disponível 
em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 

669 Artigo 2º da Diretiva 2011/98. Disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 
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contribuirá para simplificar e harmonizar as normas atualmente aplicáveis nos 

Estados-Membros670.  

Diante da evolução da política de Imigração da União Europeia, 

procedimentos e regramentos uniformes passaram a ser incorporados 

gradativamente à legislação dos Estados-membros. Notadamente um destes 

regramentos vem causando considerável reação da comunidade internacional e 

da Sociedade civil tendo em vista seu alcance e consequência: a Diretiva de 

Retorno, a qual é objeto de análise na sequência. 

5.5 AS DECISÕES DE REGRESSO: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E 

IMPLICAÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE DA DIRETIVA DE RETORNO 

Conforme mencionado anteriormente, em junho de 2008 foi votada no 

Parlamento Europeu a Diretiva 2008/115671. Conhecida como Diretiva de 

Retorno672, que possui o intuito de estabelecer normas e procedimentos comuns 

aos Estados-Membros para o Regresso de nacionais de países terceiros673 em 

                                            
670 Artigo 3º da Diretiva 2011/98. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PT:PDF>. Acesso em: 
16 jul. 2012. 

671 A Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, publicada no Jornal Oficial da 
União Européia em 24 dez. 2008. Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Dezembro de 2008, refere-se a normas e procedimentos comuns nos Estados-
Membros para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular. JO L 348 de 
24.12.2008, p. 98—107. O texto encontra-se disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

672 “O retorno deve ser entendido como um processo de volta do Imigrante em situação irregular. 
Esse regresso pode se dar de forma voluntária ou obrigatória, ao país de origem, a um país de 
trânsito com o qual exista acordo de readmissão comunitário ou bilateral, ou a terceiro país 
eleito voluntariamente”. SOLA, Nicolás Perez. La directiva de retorno y la involución en la 
Europa de los derechos. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. Universidade de Jaen, 
Espanha. Disponível <em http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 
jan. 2012. p. 01.  

673 No contexto da União Europeia, um “nacional de país terceiro” é considerada uma pessoa que 
não seja cidadão da União, na acepção do n.o 1 do artigo 17.o do Tratado, e que não beneficie 
do direito comunitário à livre circulação nos termos do n.o 5 do artigo 2.o do Código das 
Fronteiras Schengen. 
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situação irregular674. Sua aprovação adveio de alguns acontecimentos históricos 

praticados no âmbito da UE sobre o tema da Imigração. Neste sentido cita-se a 

Diretiva 2003/110/CE sobre a assistência em caso de trânsito para efeitos de 

Regresso ou Afastamento por via aérea, a Diretiva 2004/573/CE, referente à 

organização de vôos conjuntos para o Regresso de cidadãos de países terceiros, 

e a Diretiva 2001/40/CE, relativa ao reconhecimento mútuo das Decisões de 

Regresso. 

Entende-se que esta temática possui alcance muito mais alargado do 

que qualquer outro assunto da política de Imigração da União Europeia devido ao 

fato de que as Decisões de Regresso de Imigrantes pode ser aplicada a todos 

estes, independentemente da sua classificação de Imigrante675, seu motivo 

migratório e sua situação no país de destino.  

Embora intitulada como medida a ser aplicada contra os Imigrantes 

irregulares, pretende-se demonstrar que a Decisão de Regresso não se restringe 

somente a estes. E mais, que pode ser utilizada como imposição que favorece o 

mantenimento de muitos Imigrantes em condições irregulares, induz a 

determinadas condições de trabalho em péssimas condições, favorece a 

exploração sexual e, em muitos casos, não atende a outras matérias abrangidas 

                                            
674 “Se trata de uma norma em procedimento de co-decisão entre o Parlamento Europeu e o 

Conselho da UE cuja proposta inicial por parte da Comissão Européia data de 2005 foi adotada 
após largas e árduas negociações entre os Vinte e Sete e as três mencionadas Instituições da 
UE". BLANCO, Alicia Sorroza. Crónica de una controversia anunciada: la directiva europea de 
retorno de inmigrantes en situación ilegal. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. 
Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 257-268. De 
acordo com o contido na citada Diretiva, “(1) O Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 de 
Outubro de 1999, estabeleceu uma abordagem coerente no âmbito da Imigração e do asilo, 
que tem por objeto, ao mesmo tempo, a criação de um sistema comum de asilo, a política de 
Imigração legal e a luta contra a Imigração clandestina. (2) O Conselho Europeu de Bruxelas, 
de 4 e 5 de Novembro de 2004, apelou à definição de uma política eficaz de afastamento e 
repatriamento, baseada em normas comuns, para proceder aos repatriamentos em condições 
humanamente dignas e com pleno respeito pelos direitos fundamentais e a dignidade das 
pessoas. (3) Em 4 de Maio de 2005, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa aprovou as 
«Vinte orientações sobre o regresso forçado”. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

675 Neste tópico optou-se pela utilização da expressão Imigrantes, ao invés de Transmigrantes. 
Embora já ressaltado anteriormente, esclarece-se que as duas expressões são tratadas como 
sinônimas neste estudo, mas tal escolha se dá devido ao fato de que a expressão Imigrantes é 
aquela utilizada nos regramentos ora analisados.  
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pela política migratória, como o direito à reunião familiar, liberdade de culto, opção 

religiosa e manutenção da Cultura. 

O debate jurídico sobre o texto aprovado tem se resumido a algumas 

questões chaves. As principais críticas tecidas a respeito do seu conteúdo têm se 

centrado em seis elementos principais: 1) o seu âmbito de aplicação; 2) a 

intensidade da preferência normativa pela execução voluntária da Decisão de 

Regresso; 3) as condições para o Regresso dos menores não acompanhados; 4) 

a duração da proibição de reingresso; 5) as garantias procedimentais do 

Regresso; 6) a duração das condições da detenção. 

O primeiro ponto refere-se ao âmbito de aplicação da norma e as 

razões se justificam no argumento da necessidade de harmonização legislativa 

das medidas de Imigração676. As razões para abordar uma harmonização de 

medidas como estas na União Europeia se devem à possibilidade de uniformizar 

os procedimentos a serem utilizados através de um elevado grau de controle da 

entrada de Imigrantes, ou seja, resumir-se-ia em ações eminentemente práticas 

visando o aumento da eficácia e do controle das medidas de controle da 

Imigração. 

A execução voluntária da Decisão de Regresso, chamada por muitos 

de partida, saída ou Regresso voluntário, seria o segundo elemento a ser 

analisado. Diante de um caso concreto, um Estado-membro deverá preferir o 

Regresso voluntário em relação ao regresso forçado, concedendo ao Imigrante 

um prazo para tal.  

Os Imigrantes em situação irregular destinatários de uma Decisão de 

Regresso terão até quatro semanas para deixar o país de forma voluntária, prazo 

este que poderá ser aumentado, levando em conta as circunstâncias individuais. 

                                            
676 A harmonização das normas relativas à Imigração é evidenciada nos Itens 4 e 5 da citada 

diretiva: “(4) Importa estabelecer normas claras, transparentes e justas para uma política de 
regresso eficaz, enquanto elemento necessário de uma política de migração bem gerida. (5) A 
presente diretiva deverá estabelecer um conjunto de normas horizontais aplicáveis a todos os 
nacionais de países terceiros que não preencham ou tenham deixado de preencher as 
condições de entrada, permanência ou residência num Estado-Membro”. DIRETIVA 
2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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Transcorrido esse prazo e com razões para crer que haja risco de fuga ou que se 

dificulte o Afastamento, o Estado poderá decidir pelo translado do Imigrante para 

centros de detenção, onde permanecerá por um período máximo de seis meses, 

ampliável por mais doze se a pessoa ou o terceiro país não cooperarem677. 

O terceiro aspecto diz respeito às condições para o Regresso dos 

menores não acompanhados. Com relação aos seus destinatários - os nacionais 

de países terceiros em situação irregular no território de um Estado-membro - 

esta norma não deixa de surpreender quando menciona a possibilidade de 

Regresso e Afastamento de menores não acompanhados678, mesmo 

considerando no seu corpo normativo que estes seriam considerados como 

“pessoas vulneráveis”679.  

Neste sentido expor Sola que: 

                                            
677 BLANCO, Alicia Sorroza. Crónica de una controversia anunciada: la directiva europea de 

retorno de inmigrantes en situación ilegal. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. 
Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 258. 

678 “Ao aplicar-se a Diretiva, se deverá ter em mente o interesse superior do menor, da vida 
familiar, o estado de saúde da pessoa, aplicando-se aí o princípio da não-devolução. Quer 
dizer que ninguém será repatriado se sua vida ou liberdade estiver correndo perigo. No 
entanto, um dos aspectos mais controvertidos é o Regresso de menores não acompanhados. 
Se prevê esta possibilidade se as autoridades tiverem garantias de que essa pessoa será 
entregue a algum membro da família ou a um tutor ou aos serviços de recepção adequados no 
seu Estado de retorno. Ademais, se contempla a possibilidade de internar os menores não 
acompanhados ou as famílias com menores [...]”. BLANCO, Alicia Sorroza. Crónica de una 
controversia anunciada: la directiva europea de retorno de inmigrantes en situación ilegal. 
Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 260. Assim 
dispõe o art. 10 da Diretiva: “1. Antes de uma decisão de regresso aplicável a um menor não 
acompanhado, é concedida assistência pelos organismos adequados para além das 
autoridades que executam o regresso, tendo na devida conta o interesse superior da criança. 
2. Antes de afastar um menor não acompanhado para fora do seu território, as autoridades do 
Estado-Membro garantem que o menor é entregue no Estado de regresso a um membro da 
sua família, a um tutor designado ou a uma estrutura de acolhimento adequada”. DIRETIVA 
2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

679 De acordo com o item 9 do art. 2º da Diretiva, são consideradas pessoas vulneráveis: 
“menores, menores não acompanhados, pessoas com deficiência, idosos, grávidas, famílias 
mono parentais com filhos menores e pessoas que tenham sido vítimas de tortura, violação ou 
outras formas graves de violência psicológica, física ou sexual. DIRETIVA 2008/115/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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Quando se cita a possibilidade de ter como destinatário um menor não 
acompanhado, devemos ter em mente a insuficiência de garantias que 
possam existir no país que o menor retornará. Assim, cabe perguntar-
se sobre o nível de proteção dos direitos humanos nos países que 
sejam receptores desses menores em virtude de acordos de 
cooperação, o nível de desenvolvimento do sistema de serviços sociais 
ou a obrigatoriedade de escolarização etc680. 

Não há que se olvidar que quando há referência a menores, deve-se 

ter em mente que os mesmos têm sido rodeados pelo ordenamento internacional 

de uma série de garantias, visando sua maior proteção em razão de uma evidente 

vulnerabilidade681. Porém, mesmo admitindo ser em último recurso, a Diretiva 

cogita a possibilidade de detenção dos menores quando não acompanhados, bem 

como quando estes estiverem acompanhados por suas famílias682. 

O quarto aspecto a ser analisado refere-se ao artigo 11683 da Diretiva, o 

qual diz respeito à proibição do reingresso, bem como o prazo de duração dessa 

                                            
680 SOLA, Nicolás Perez. La directiva de retorno y la involución en la Europa de los derechos. 

Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 4. 

681 A esse respeito cita-se, além da Convenção Internacional dos Direitos Humanos e também a 
Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. 

682 “Art. 17. 1. Os menores não acompanhados e as famílias com menores só podem ser detidos 
em último recurso e por um prazo adequado que deve ser o mais curto possível. 2. As famílias 
detidas enquanto se aguarda o afastamento ficam alojadas em locais separados que garantam 
a devida privacidade. 3. Os menores detidos devem ter a possibilidade de participar de 
atividades de lazer, nomeadamente em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade, e, 
em função da duração da permanência, devem ter acesso ao ensino. 4. Os menores não 
acompanhados beneficiam, tanto quanto possível, de alojamento em instituições dotadas de 
pessoal e instalações que tenham em conta as necessidades de pessoas da sua idade. 5. No 
contexto da detenção de menores enquanto se aguarda o afastamento, o interesse superior da 
criança constitui uma consideração primordial. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

683 “Art. 11. Proibição de entrada. 1. As decisões de regresso são acompanhadas de proibições 
de entrada sempre que: a) Não tenha sido concedido qualquer prazo para a partida voluntária; 
ou b) A obrigação de regresso não tenha sido cumprida. Nos outros casos, as decisões de 
regresso podem ser acompanhadas da proibição de entrada. 2. A duração da proibição de 
entrada é determinada tendo em devida consideração todas as circunstâncias relevantes do 
caso concreto, não devendo em princípio exceder cinco anos. Essa duração pode, contudo, ser 
superior a cinco anos se o nacional de país terceiro constituir uma ameaça grave para a ordem 
pública, a segurança pública ou a segurança nacional. 3. Os Estados-Membros devem 
ponderar a revogação ou a suspensão da proibição de entrada, se o nacional de país terceiro 
que seja objeto de proibição de entrada emitida nos termos do segundo parágrafo do n.o 1 
provar que deixou o território de um Estado-Membro em plena conformidade com uma decisão 
de regresso”. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: 
<http://eur-
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proibição. Desse modo, diante de casos de aplicação de Decisões de Regresso, 

ficou estabelecida a proibição de reingresso em qualquer país da União Europeia 

durante o prazo de até cinco anos. Em certos casos, os Estados devem incluir a 

proibição de reingresso, por exemplo, quando o Imigrante não saiu do território 

quando da concessão do prazo para Regresso voluntário ou quando tiveram que 

sofreram Afastamento. Se não foi necessário o Afastamento ou o Regresso 

coercitivo, se concedem mais facilidades para o reingresso, incentivando, dessa 

maneira, o Regresso684.  

Não se pode deixar de mencionar que as Decisões de Regresso 

podem ser proferidas tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, 

conforme dispõe o art. 3º da Diretiva685. Referida previsão tem dado azo a 

inúmeras críticas. Supõe-se que em caso de que o internamento tenha sido 

decidido por uma instância administrativa, os Estados deverão dispor de um 

controle judicial o mais rápido possível, sobre a legalidade do mesmo, e existe a 

possibilidade de instalar um procedimento para submeter ao controle judicial a 

legalidade da internação, em via de recurso686.  

Outra previsão refere-se à possibilidade do nacional de país terceiro 

obter assistência e representação jurídica687, pois “O Parlamento Europeu 

                                                                                                                                  
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

684 BLANCO, Alicia Sorroza. Crónica de una controversia anunciada: la directiva europea de 
retorno de inmigrantes en situación ilegal. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. 
Universidade de Jaen, Espanha. Disponível <em 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 267.  

685 Considera-se “Decisão de regresso, uma decisão ou ato administrativo ou judicial que 
estabeleça ou declare a situação irregular de um nacional de país terceiro e imponha ou 
declare o dever de regresso”. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Art. 3º e 4. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: 
<http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

686 Art. 13, 1 e 2 da DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível 
em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

687 Art. 13, 4 e 5 da DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível 
em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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considerou que a inclusão na diretiva da obrigação de proporcionar assistência 

jurídica gratuita aos Imigrantes em situação ilegal sem recursos para tal, era um 

aspecto que não poderia estar ausente de uma normativa deste tipo. Apesar das 

resistências, conseguiram sua inclusão”688.  

O último tópico a ser analisado é a questão mais debatida da presente 

Diretiva e diz respeito à detenção. A previsão contida no art. 15 dispõe que: 

Artigo 15 – Detenção.  
1. A menos que no caso concreto possam ser aplicadas com eficácia 
outras medidas suficientes mas menos coercivas, os Estados-Membros 
só podem manter detidos nacionais de países terceiros objeto de 
procedimento de regresso, a fim de preparar o regresso e/ou efetuar o 
processo de afastamento, nomeadamente quando:  
a) Houver risco de fuga; ou  
b) O nacional de país terceiro em causa evitar ou entravar a 
preparação do regresso ou o procedimento de afastamento.  
A detenção tem a menor duração que for possível, sendo apenas 
mantida enquanto o procedimento de afastamento estiver pendente e 
for executado com a devida diligência689. 

Da análise do citado dispositivo, é possível verificar que outras 

medidas menos coercitivas deveriam ser adotadas para, em última análise, os 

nacionais de terceiros países serem mantidos em detenção durante o período de 

preparação do procedimento de Regresso, quando houver risco de fuga ou o 

envolvido evitar ou entravar a preparação do Regresso ou o procedimento de 

Afastamento. 

Embora a redação da Diretiva mencione que a detenção deve ter a 

menor duração possível, estabeleceu-se que o prazo de detenção pode ser de até 

seis meses690. O critério quanto ao prazo será, então, analisado e aplicado 

                                            
688 BLANCO, Alicia Sorroza. Crónica de una controversia anunciada: la directiva europea de 

retorno de inmigrantes en situación ilegal. Revista de Estudios Jurídicos n. 8/2008. 
Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 266. 

689 DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

690 Art. 15, 5. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: 
<http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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individualmente por cada Estado-membro, vez que a Diretiva menciona somente 

o prazo máximo de duração da detenção, além de admitir sua prorrogação em 

determinados casos691.  

No entanto, o maior problema residiria no ato de manter nacionais de 

terceiros países internados em centros de detenção692 que, segundo a Diretiva, 

não se tratam de centro carcerários693: 

                                            
691 “Art. 15 [...]. 6. Os Estados-Membros não podem prorrogar o prazo a que se refere o n.o 5, 

exceto por um prazo limitado que não exceda os doze meses seguintes, de acordo com a lei 
nacional, nos casos em que, independentemente de todos os esforços razoáveis que tenham 
envidado, se preveja que a operação de afastamento dure mais tempo, por força de: a) Falta 
de cooperação do nacional de país terceiro em causa; ou b) Atrasos na obtenção da 
documentação necessária junto de países terceiros”. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

692 No caso da Itália, estes centros são chamados de Centros de Identificação e de Expulsão 
(Centri di identificazione ed espulsione). Atualmente existem no país 13 centros em operação, 
localizados nos seguintes locais, com as respectivas capacidades: Bari-Palese, area 
aeroportuale – 196 posti; Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti; Brindisi, Loc. Restinco - 83 
posti; Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti; Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti; 
Crotone, S. Anna – 124 posti; Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti; Milano, Via Corelli – 132 
posti; Modena, Località Sant’Anna – 60 posti; Roma, Ponte Galeria – 360 posti; Torino, Corso 
Brunelleschi – 180 posti; Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti; Trapani, loc Milo - 204 posti. 
Disponível em: 
<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html
>. Acesso em: 12 jul. 2013. Vale ressaltar que quando da Lei Turco-Napolitano, foram criados 
os Centros de Permanência Temporária (chamados de CPT) a fim de hospitar os estrangeiros 
em condição irregular, quando não se demonstrava possível seu imediato Regresso. Estes 
centros passaram a produzir mais problemas do que soluções, tendo em vista que passaram a 
introduzir em espaços de confinamento único pessoas que se encontravam em situações muito 
diversas, como por exemplo: aquelas com permesso di soggiorno vencido, outras que haviam 
praticado algum crime, outras sem documentação etc. FERRERO, Paolo. Immigrazione. Fa 
più rumore l´albero che cade che la foresta che cresce. p. 54. 

693 Há que se mencionar que estes centros não são tão bem vistos pela Comunidade. “O Centro 
de Identificação e Expulsão, um complexo de detenção na periferia de Roma onde Imigrantes 
ilegais podem ficar detidos por meses antes de serem deportados, não é uma prisão. Mas 
parece. Cercas metálicas separam alojamentos térreos em unidades individuais que são 
trancadas à noite, quando os pátios são fortemente iluminados. Há câmeras de segurança. 
Alguns dos guardas trajam uniformes da polícia de choque. Os detentos podem se movimentar 
em áreas designadas durante o dia, mas são obrigados a usar chinelos ou sapatos sem 
cadarços, para que não possam machucar a si mesmos ou a outros. Após uma revolta no setor 
masculino, foi proibido o uso de objetos afiados, incluindo canetas e pentes. Situado no 
subúrbio de Ponte Galeria, o centro é um dos 11 na Itália em que são mantidas pessoas que 
não têm autorizações de trabalho ou residência ou cujos documentos já passaram da validade. 
Algumas delas já vivem no país há anos. As autoridades dizem que os centros são essenciais 
para a boa regulamentação da Imigração ilegal e que eles respeitam as diretrizes da União 
Europeia. Mas os centros desse tipo na Itália e em outros lugares da Europa vêm sendo 
criticados por grupos de defesa dos direitos humanos, que os consideram desumanos, 
ineficazes e caros. "São lugares que não têm interação com a Sociedade italiana", disse 
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Artigo 16. Condições de detenção 
1. Regra geral, a detenção tem lugar em centros de detenção 
especializados. Se um Estado-Membro não tiver condições para 
assegurar aos nacionais de países terceiros a sua detenção num 
centro especializado e tiver de recorrer a um estabelecimento prisional, 
os nacionais de países terceiros colocados em detenção ficam 
separados dos presos comuns. 
2. Os nacionais de países terceiros detidos são autorizados, a pedido, 
a contatar oportunamente os seus representantes legais, os seus 
familiares e as autoridades consulares competentes.  
3. Deve atribuir-se especial atenção à situação das pessoas 
vulneráveis e ser prestados cuidados de saúde urgentes e o tratamento 
básico de doenças. Organizações e os órgãos não governamentais 
relevantes e competentes têm a possibilidade de visitar os centros de 
detenção a que se refere o n.o 1, na medida em que estes estejam a 
ser utilizados para a detenção de nacionais de países terceiros de 
acordo com o presente capítulo. Essas visitas podem ser sujeitas a 
autorização694. 

A diretiva ao prever a detenção de Imigrantes irregulares, representa 

um desproporcional e discriminatório atentado ao direito à liberdade. 

Desproporcional, porque não está em causa uma conduta que, pelo seu dano 

social ou periculosidade, possa ser equiparada a um crime. A esmagadora maioria 

dos Imigrantes irregulares, desempenham atividades laborais que satisfazem 

necessidades econômicas e sociais dos países de acolhimento e, em muitos 

casos, a entrada ilegal ou o fato da sua permanência exceder o período de 

validade dos vistos, não tem impedido a sua posterior legalização. Não se pode 

ignorar, também que, com frequência, os Imigrantes irregulares, não só não 

representam um perigo social, como são verdadeiras vítimas de redes de 

Imigração ilegal, quando não até vítimas de tráfico de pessoas.  

                                                                                                                                  
Gabriella Guido, coordenadora nacional da LasciateCIEntrare, uma de várias associações que 
fazem campanha pelo fechamento dos centros de detenção. ‘São desertos políticos e Culturais 
que só aparecem nos radares nacionais quando explodem revoltas’”. CENTRO 
SCALABRINIANO DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS. Disponível em: 
<http://www.csem.org.br/csem/noticias/1352-Imigrantes-detidos-na-italia-vivem-rotina-
prisional>. Acesso em: 28 jul. 2013. 

694 Art. 16 da DIRETIVA 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: 
<http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2008&T3=115&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesqui
sar>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
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Referido dispositivo demonstra a total desatenção aos vários 

instrumentos vigentes de proteção aos Direitos Humanos como a Convenção 

Europeia e a Carta Europeia de Direitos Humanos695, por exemplo.  

Aludida diretiva previu sua entrada em vigor no início de 2009 e 

concedeu o prazo de 24 de dezembro de 2010 para que os Estados-membros a 

implementasse em seus ordenamentos nacionais696. Quanto à incorporação desta 

diretiva junto ao ordenamento jurídico italiano, vale frisar que tal ato se deu 

somente em junho de 2011 através do Decreto-lei n. 89697, convertido em lei 

através da Lei n. 129 de agosto de 2011698. Referido contexto normativo possuiu o 

objetivo de adequar o ordenamento italiano à Diretiva 2004/38 – referente ao 

direito dos cidadãos da União e dos seus familiares a circular e permanecer 

livremente do território dos Estados Membros –, bem como harmonizar a Diretiva 

de Retorno com a legislação nacional já existente. 

Tendo em vista da imperiosa necessidade de orientar os competentes 

órgãos italianos acerca dos procedimentos a serem tomados a partir do novo 

                                            
695 Verifica-se, expressamente, no artigo 4º do Protocolo n. 489 que trouxe modificações à 

Convenção Européia de Direitos Humanos (CEDH), “a proibição das expulsões coletivas de 
estrangeiros”. No mesmo sentido, a Carta Européia de Direitos Humanos proíbe as expulsões 
coletivas e dispõe que “ninguém pode ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado 
onde corra risco de ser sujeito à pena de morte, tortura, ou a outros tratos ou penas 
desumanos ou degradantes ( art. 19 , parágrafos 1º e 2º )”. SOLA, Nicolás Perez. La directiva 
de retorno y la involución en la Europa de los derechos. Revista de Estudios Jurídicos n. 
8/2008. Universidade de Jaen, Espanha. Disponível em: 
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej>. Acesso em: 15 jan. 2012. p. 6. 

696 Cabe mencionar que caso um Estado-membro não incorpore a Diretiva ao seu ordenamento 
jurídico, além de poder ser submetido a uma ação por incumprimento, entende-se que, 
seguindo outras decisões do TJUE, a diretiva não incorporada tem aplicação imediata no 
território dos Estados-membros. 

697 ITALIA. Decreto-legge n. 89 di 23 giugno 2011. Disposizioni urgenti per il completamento 
dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il 
recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. 
(11G0128); Disponível em: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-
legge:2011;89>. Acesso em: 08 ago. 2012. 

698 ITALIA. Legge n. 129 di 02 agosto 2011. Disposizioni  urgenti  per il completamento 
dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  
il  recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi irregolari. 
Disponível em: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/legge-
129-2011.html>. Acesso em: 08 ago. 2012. 
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Decreto-lei, o Ministero dell´Interno emitiu, através do seu Gabinete Ministerial, a 

Circular  n. 17102/124 com orientações procedimentais sobre o tema699. 

Cabe mencionar que até a Corte Interamericana de Direitos Humanos - 

CIDH, ao pronunciar-se sobre a Diretiva de Retorno, no que diz respeito à 

detenção em estabelecimento prisional, alerta que o Direito Internacional 

estabelece que os Imigrantes não devem ficar reclusos em instalações 

carcerárias. “Manter os solicitantes de asilo e as pessoas privadas de liberdade 

por causa de infração das disposições sobre Imigração, em instalações do tipo 

penal, não é compatível com as garantias básicas dos direitos humanos”700. 

A violação sistemática das diretrizes das principais cartas de Direitos 

Humanos é atribuída à UE também por parte da doutrina701, em virtude da 

entrada em vigor da Diretiva de Retorno:  

Sob o pretexto de organizar o Regresso, batizado de "afastamento", o 
estrangeiro pode ser detido por até 18 meses. As condições de 
detenção e Reingresso são inaceitáveis: em princípio, há espaços 
isolados denominados "centros de retenção" (os que já existem 
lembram campos de concentração). Porém, havendo um número 
"excepcionalmente elevado" de estrangeiros, estes podem ser 
mesclados aos presos comuns, e as famílias podem ser separadas. 
Infelizmente, a comunidade internacional não exagerou ao apelidá-la 
de "Diretiva da Vergonha". Ela constitui uma derrota mais grave do que 
o fracasso da Constituição Européia ou do Tratado de Lisboa, 
recentemente recusados por referendos populares702. 

As incoerências também são gritantes, pois após anos da conclusão da 

fusão dos mercados, ao invés de rumar para a integração política e consolidar 

seu protagonismo na cena mundial, a União Europeia faz da integração um 

                                            
699 A circular pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0537_Circolare_su_dl
_23_6_2011.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2012. 

700 Resolução 03/08. Derechos humanos de los migrantes, estándares internacionales y Directiva 
Europea sobre Retorno. OEA – Organização dos Estados Americanos. Resolução 03/08. 
Disponível em: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6444.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2012. 

701 Seitenfus e Ventura afirmam que: “De ardilosa redação, a norma, a um só tempo, refere os 
direitos humanos e institucionaliza sua violação sistemática. Uma alínea assegura um direito, 
enquanto outra mais adiante o condiciona ou lhe rouba o sentido”. SEITENFUS, Ricardo; 
VENTURA, Deisy. A triste Europa. São Paulo: Jornal Folha de São Paulo, 24 jul. 2008. 

702 SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. A triste Europa. São Paulo: Jornal Folha de São 
Paulo, 24 jul. 2008. 
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utensílio da exclusão. “Com efeito, além da ilegalidade, aqui há ingratidão. Os 

fluxos migratórios oriundos da Europa se espalharam por todos os continentes. 

Mais do que ninguém, os europeus sabem que não há Migração em massa sem 

fortes motivações, essencialmente de natureza socioeconômica”703. 

Da análise da política europeia quanto à Imigração, é possível concluir 

que todo o contexto histórico visando o controle do fluxo de pessoas “estranhas” 

ao território europeu demonstra o imperioso interesse de controle das fronteiras 

da União. No entanto, proteção às fronteiras e esfacelamento dos direitos dos 

Imigrantes são duas variáveis distintas, as quais devem ser analisadas com a 

maior cautela possível, principalmente quando se menciona a atual Diretiva de 

Retorno.  

Encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito e a liberdade pessoal 

dos residentes em situação irregular e o conseguinte direito dos Estados-

membros a admitir quem pode e quem não pode permanecer em seu território 

tem sido uma árdua tarefa. A contradição verificada hoje é flagrante, pois a cada 

dia incentivam-se as trocas, estreitam-se as relações entre bens e empresas, mas 

fecham-se os portões para o intercâmbio humano. Estas, conforme verificado, 

podem ser “devolvidas” aos seus países de origem da mesma maneira que se 

devolve uma mercadoria rechaçada em uma negociação comercial qualquer. E 

mais, políticas restritivas como esta tendem a aumentar potencialmente a 

Imigração clandestina e a utilização criminosa da mão de obra Imigrante. 

No entanto, a situação tende a piorar, pois na maioria dos casos tanto o 

Transmigrante em situação irregular quanto seu país de origem tendem a não 

colaborar com o processo de Regresso. Diante desta realidade, a Diretiva de 

Retorno vem sendo alvo de inúmeras controvérsias na Comunidade Internacional, 

principalmente por parte dos movimentos de Direitos Humanos, sob a afirmação 

de que a atual política de Imigração europeia não atenderia aos ditames contidos 

nas Cartas Internacionais. 

                                            
703 SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. A triste Europa. São Paulo: Jornal Folha de São 

Paulo, 24 jul. 2008. 
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Os países da União Europeia sabem melhor que qualquer outro país 

que a Imigração é necessária. Já necessitaram dela no século passado em 

perspectiva inversa. A atual Diretiva, que vem sendo chamada de “Diretiva da 

Vergonha”, demonstra, além de uma profunda ingratidão histórica por parte 

destes países hoje intitulados como desenvolvidos, o descaso com os Seres 

Humanos envolvidos no processo. É ainda fundamental ressalvar que as 

Imigrações devem ser sempre abordadas pela perspectiva dos Direitos Humanos, 

vez que se terão sempre, obrigatoriamente, vidas envolvidas. Sob nenhuma 

hipótese, os Direitos Humanos dos Transmigrantes, qualquer que seja seu status 

migratório, podem ser violados, desatendidos ou esquecidos. O grande problema 

é erguer a bandeira dos Direitos Humanos diante de interesses econômicos e 

financeiros em um mundo globalizado.  

A partir desses argumentos, a preocupação deste Capítulo foi de 

apresentar o fator humano que compõe os processos migratórios, não obstante 

as variadas terminologias negativas utilizadas para classificá-lo. Em seguida, ao 

apresentar a condição jurídica dos Transmigrantes na União Europeia analisou-se 

a evolução da política de Imigração na Itália e suas peculiaridades atuais por meio 

da contemporânea política de Imigração da União Europeia, com ênfase à 

Diretiva de Retorno. 

Verificou-se que tal Diretiva vem sendo criticada desde sua aprovação 

por conter práticas e algumas previsões atentatórias aos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes. Sob o argumento de que não é possível pensar em Imigração 

sem a efetiva proteção do direito, mas que também não basta somente a previsão 

legal de determinadas proteções, o próximo Capítulo ocupar-se-á da Ação 

Comunicativa entre Sistema e Mundo da Vida como possibilidade de efetivação 

dos Direitos Humanos dos Transmigrantes704 diante da imposição de Decisões de 

Regresso.  

                                            
704 Deve-se deixar claro que, nesta Tese, quando é utilizada a expressão “Efetivação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes”, se está referindo a esta como sendo a prática de atitudes 
positivas com o objetivo de concretizar os Direitos Humanos dos Transmigrantes, previamente 
reconhecidos por textos legais. 
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CAPÍTULO 6 

A AÇÃO COMUNICATIVA ENTRE SISTEMA E MUNDO DA VIDA: 

UMA POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS DOS TRANSMIGRANTES DIANTE DAS DECISÕES DE 

REGRESSO 

Neste último Capítulo pretende-se tratar, sob a perspectiva de 

Habermas,  da Ação Comunicativa entre o Sistema e o Mundo da Vida a fim de 

sustentar que esta poderá ser utilizada em favor da efetivação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes, notadamente quando da aplicação de Decisões de 

Regresso aos que se encontrem no território italiano ou em outros Estados que 

adotaram a política de Imigração da União Europeia.  

Parte-se do pressuposto de que os Espaços Sociais Transnacionais 

são compostos por subsistemas sociais inseridos na Sociedade civil, a qual é 

composta por grupos, indivíduos e instituições que se mostram independentes 

dos Estados e de suas fronteiras. Deste modo, cada subsistema social dá origem 

às mais variadas relações sociais transnacionais, das quais fazem parte os 

Transmigrantes, e irão compor o Mundo da Vida. O Sistema é aqui tratado como 

um subsistema que não é social e sim estatal, ou seja, não faz parte do Mundo da 

Vida, pois corresponde aos subsistemas estatais que não assumem proporções 

transnacionais e estão relacionados à economia e à política e funcionam na 

maioria das vezes em busca de dinheiro e poder. 

Pretende-se demonstrar que a partir dos preceitos da Globalização que 

manejam os ora (enfraquecidos) Estados, a comunicação entre o Sistema e 

Mundo da Vida é falho devido aos antagônicos interesses envolvidos. 

Consequentemente, a efetivação de direitos encontrará dificuldade de dar 

resposta às estruturas de comunicação formadas pelo Mundo da Vida e se 

transforma em um coadjuvante do Sistema.  
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Deste modo, sustenta-se que a Ação Comunicativa poderá atuar em 

favor dos Transmigrantes junto ao Sistema e que sua utilização poderá ocorrer 

em dois momentos distintos: inicialmente como forma de pugnar pelo 

reconhecimento da condição de Ser Humano dos Transmigrantes e de sua devida 

integração na Sociedade acolhedora, os quais poderão ser efetivamente 

problematizados como um fato social transnacional quando da formação de 

associações e organizações em prol destes; e num segundo momento, derivado 

ou não do primeiro, em que casos específicos de afronta aos Direitos Humanos 

dos Transmigrantes são levados aos tribunais competentes e podem obter a 

prestação jurisdicional favorável.  

Especificamente com relação a este segundo momento, será 

apresentado um elenco de decisões a fim de sustentar que a Ação Comunicativa 

pode contribuir para a efetivação dos Direitos Humanos por meio da atuação 

destes Tribunais com ênfase à matéria de Regresso dos Transmigrantes. 

6.1 ESPAÇOS SOCIAIS TRANSNACIONAIS: ENTRE SISTEMA E MUNDO DA 

VIDA705 

Os Espaços Sociais Transnacionais são formados a partir dos 

subsistemas sociais706 inseridos na Sociedade civil, ou seja, a maioria das 

relações estabelecidas nos mais variados pontos do planeta denotam uma 

relação social de alcance transnacional, pois estão inseridas na Sociedade civil – 

que hoje, segundo Matias, é Transnacional: “A Sociedade civil transnacional junta-

se aos demais fenômenos de caráter transnacional [...] contribuindo para que o 

                                            
705 Cabe ressaltar que o Sistema e o Mundo da Vida abordados neste Tese são analisados e 

apresentados unicamente a partir da perspectiva de Habermas. 
706 Embora Habermas afirme que os subsistemas de um Sociedade são múltiplos – como a 

Cultura, família, escola, economia, política, amizade etc – o autor enfatiza que “[…] el estudio 
de la ‘comunidad societal’ y de la Cultura no puede desconectarse tan fácilmente de los 
problemas de fundamentos de las ciencias sociales como el estudio del subsistema económico 
o del subsistema político”. Livre tradução: “[...] o estudo da ‘comunidade societária’ e da Cultura 
não pode desconectar-se tão facilmente dos problemas das ciências sociais como o estudo do 
subsistema econômico o do subsistema político”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción 
comunicativa. p. 28.  
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modelo de Estado soberano não seja mais suficiente para explicar a maneira 

como a humanidade se organiza nos tempos atuais”707.  

Embora algumas relações sociais, pela sua abrangência e localização, 

podem não denotar inicialmente características transnacionais, tal verificação se 

dará com o passar do tempo e com o aprimoramento destas relações que, 

inevitavelmente, em um momento ou outro, sofrerão a interferência da 

Transnacionalidade. Além disso, devido à característica da desterritorialização 

dificulta-se a localização de determinadas relações sociais transnacionais, pois 

muitas delas não são fisicamente verificáveis – como por exemplo no caso de 

Espaços Sociais Transnacionais, virtuais ou não, compostos por Seres Humanos 

originários ou viventes em determinados subsistemas sociais.  

Neste caso, é possível afirmar que os Atores Sociais Transnacionais 

são aqueles que migram em busca de melhores condições; que compram uma 

mercadoria produzida em um país longínquo; que são afetados por catástrofes 

ambientais transnacionais; que acessam a internet e acompanham os últimos 

acontecimentos políticos no continente vizinho, ou que hoje estão no verão do 

Hemisfério Sul e amanhã convivem com a neve Europeia. São, portanto, os que 

vivenciam as mais variadas experiências transnacionais e dentre elas o ato de 

migrar. 

Doutro modo, à parte da Sociedade civil existem outros subsistemas 

que não são sociais, pois correspondem aos subsistemas estatais que não 

assumem proporções transnacionais: trata-se do Sistema708. 

Isto porque a Sociedade civil, como protagonista das relações sociais 

transnacionais, é composta por grupos, indivíduos e instituições que se mostram 

independentes dos Estados e das suas fronteiras e compõe o Mundo da Vida709 

                                            
707 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A humanidade e suas fronteiras: do Estado soberano à 

Sociedade global. p. 446. 
708 Na obra de Habermas este entende por Sistema a combinação entre os subsistemas economia 

e política, ou seja, o sistema funciona em busca de dinheiro e poder. 
709 Para o autor, o Mundo da Vida é composto pela Cultura, Sociedade e personalidade que 

envolve os indivíduos e, consequentemente os Transmigrantes, sendo também compreendido 
neste estudo como o local onde ocorrem as relações sociais transnacionais. 
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Além disso, “Ela se diferencia tanto dos governos quanto dos 

mercados, pois se situa em um campo intermediário entre o Estado e a esfera 

privada, sendo formada por Seres Humanos agindo coletivamente em uma esfera 

pública para expressar seus interesses, paixões e ideias, trocar informações e 

alcançar fins mútuos”710.  

Santos entende que a Sociedade civil compõe os atores do tempo real 

– aqui chamados de Atores Sociais Transnacionais – mas adverte que “Os 

homens não são igualmente atores deste tempo real”711, pois embora ele exista 

para todos, mostra-se efetivamente excludente e assegura privilégios concedidos 

somente a determinados grupos. Independente de tal afirmação, entende-se que 

“A transnacionalização não poderia, em nenhuma hipótese, isolar ainda mais o 

cidadão dos centros de poder, pelo contrário, caberá reforçar sua participação e a 

garantia de seus interesses e direitos [...]”712.  

O grande problema reside no fato de que a comunicação entre os 

Atores Sociais Transnacionais e entre os próprios subsistemas sociais não ocorre 

da maneira como deveria, muito menos é verificada entre estes e os subsistemas 

estatais. Isto ocorre devido ao fato de que “en las Sociedades modernas los 

subsistemas economía y administración estatal, especializados […] en las 

funciones de adaptación y consecución de fines, se diferencian de aquellos 

ámbitos de acción que desempeñan primariamente tareas de reproducción 

cultural, de integración social y de socialización”713.  

Enquanto nas Sociedades tradicionais o Estado constituiu uma 

organização concentrada na capacidade de ação focada no coletivo, dentre os 

                                            
710 MATIAS, Eduardo Felipe Pérez. A humanidade e suas fronteiras: do Estado soberano à 

Sociedade global. p. 446. 
711 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

p. 28. 
712 GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e transnacionalidade: um estudo preliminar. In: 

CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 195. 
713 “nas Sociedades modernas os subsistemas economia e administração estatal, ambos 

especializados [...] nas funções de adaptação e consecução de fins, se diferenciam daqueles 
âmbitos de ação que desempenham principalmente tarefas de reprodução Cultural, integração 
social e socialização” (tradução livre). HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción 
comunicativa. p. 656. 
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Atores Sociais Transnacionais houve a renúncia expressa quanto à acumulação 

das funções de controle por uma única organização. Da mesma forma o direito 

também foi afetado, pois parte-se de uma Sociedade habituada com a sanção e 

garantia de direitos e depara-se com uma Sociedade rodeada por uma ordem de 

propriedade privada e de dominação legal sob a denominação de direito positivo 

calcado em raízes de interesse econômico fomentados pela Globalização714.  

Nesta ordem, o direito não se refere mais às estruturas de 

comunicação que estão por aqui, mas gera formas de comércio e tratamento, de 

cadeias de comando regidas por meio de regulações, nas quais os contextos de 

ação orientados para a compreensão enraizados na tradição se tornam 

deslocados e se transformam em ambientes do Sistema715.  

Assim, a notável diferença hierárquica existente entre o ambiente de 

ação onde se desenvolvem os interesses econômicos do Estado - Sistema - e o 

ambiente de ocorrência das relações sociais transnacionais - Mundo da Vida - 

demonstra que a comunicação entre ambos não pode ocorrer de maneira 

harmônica, pois os interesses são antagônicos716.  

Tais interesses se mostram antagônicos pois a racionalidade 

econômica e burocrática enraizada pela Globalização na Sociedade transnacional 

conduz à perda de liberdade e de sentido das argumentações sociais, e “[…] 

cuanto más complejos se vuelven los sistemas sociales, tanto más provincianos 

se tornan los mundos de la vida. En un sistema social diferenciado, el mundo de 

la vida se encoge y se convierte en un subsistema más”717.  

                                            
714 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 656. 
715 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 827. 
716 Há que se ressaltar que sistema e mundo da vida são tratados como instâncias distintas diante 

das condições da Sociedade atual. É por este motivo que Habermas afirma que “sistema y 
mundo de la vida no sólo se diferencian internamente como sistema y mundo de la vida, sino 
que también se diferencian simultáneamente el uno del otro”. Livre tradução: “sistema e mundo 
da vida não somente se diferenciam internamente como sistema e mundo da vida, senão 
também se diferenciam internamente um do outro”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción 
comunicativa. p. 637. 

717 “Quanto mais complexos se tornam os sistemas sociais, mais provincianos se tornam os 
mundos da vida. Em um sistema social diferenciado, o mundo da vida se encolhe e se 
transforma em mais um subsistema” (tradução livre). Ressalta-se que “el mundo de la vida […] 
se va viendo degradado progresivamente a un subsistema entre otros. En ese proceso los 
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Isto porque nas esferas que dão relevância aos aspectos relacionados 

à integração social e manutenção do Multiculturalismo - como se dá com relação 

aos Transmigrantes -, as interações sociais não estão tão especializadas como 

nos âmbitos de ação que se referem à economia e à política. Neste contexto, 

Habermas afirma que estas ações são diretamente afetadas pela “ação racional 

intencional”, as quais são direcionadas pelos princípios da maximização do lucro 

e da utilização do poder político em favor do interesse de uma minoria e 

responsáveis pelas patologias da Sociedade moderna718.  

Assim, a reprodução material dos ideais do Sistema reflete diretamente 

no Mundo da Vida e, consequentemente, nos espaços sociais onde estão 

inseridos os Transmigrantes, causando as perturbações sociais719 que são 

expressadas por meio de crises da economia e do poder720. Além disso, são 

responsáveis por provocar as patologias do Mundo da Vida, as quais são 

entendidas como os problemas sociais oriundos da aniquilação das tradições 

culturais, solidariedades sociais, estruturas da personalidade, não 

reconhecimento de direitos e assimilação dos Transmigrantes por parte do 

Sistema econômico-político. 

                                                                                                                                  
mecanismo sistémicos se desligan cada vez más de las estructuras sociales a través de las 
cuales se produce la integración social”. Livre tradução: “o mundo da vida […] está sendo 
degradado progressivamente a um subsistema dentre outros. Neste processo os mecanismos 
sistêmicos se desligam cada vez mais das estruturas sociais por meio das quais se produz a 
integração social”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 637 e 661. 

718 Segundo o autor, “El aparato del Estado se hace dependiente del subsistema economía regido 
por un medio de regulación sistémica; ello le obliga a una reorganización que conduce, entre 
otras cosas, a que el poder político quede asimilado a la estructura de un medio de regulación 
sistémica, el poder queda asimilado al dinero”. Livre tradução: “O aparato do Estado se mostra 
dependente do subsistema economia regido por um meio de regulação sistêmica; ele o obriga 
a uma reorganização que conduz, entre outras coisas, a que o poder político seja assimilado à 
estrutura de um meio de regulação sistêmica, e o poder fica assimilado ao dinheiro”. 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 659. 

719 Estas perturbações são chamadas por Habermas de desequilíbrios sistemáticos, sendo 
entendidos neste estudo como a expressão de qualquer forma de exclusão social, aumento da 
pobreza e tratamento diferenciado de uma classe social afetada negativamente pela 
Globalização e suas dimensões. 

720 “[…] estos desequilibrios sistémicos sólo se manifiestan como crisis cuando los rendimientos de 
la Economía y del Estado quedan manifiestamente por debajo de un nivel de aspiración 
establecido y perturban y menoscaban la reproducción simbólica del mundo de la vida al 
provocar en éste conflictos y reacciones de resistencia”. Livre tradução: “[…] estes 
desequilíbrios sistêmicos só se manifestam como crise quando os rendimentos da Economia e 
do Estado ficam abaixo de um nível de aspiração estabelecido e perturbam e afetam a 
reprodução simbólica do mundo da vida ao provocar neste conflitos e reações de resistência”. 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 919. 
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Estos conflictos y reacciones afectan directamente a los componentes 
sociales del mundo de la vida. Pero antes de que estos conflictos 
puedan poner en peligro ámbitos nucleares de la integración social, se 
ven desplazados a la periferia: antes de producirse estados de anomia, 
se presentan fenómenos de pérdida de legitimación o de pérdida de 
motivación721. 

Significa, portanto, que as perturbações sociais propiciadas pelas 

crises sistemáticas afetam diretamente a parcela mais fraca desta relação: o 

Mundo da Vida. Sociedade civil, subsistemas sociais e Atores Sociais 

Transnacionais são desmotivados e desacoplados das possibilidades de ação 

formalmente organizadas frente à atuação do Sistema racionalizado.  

Especificamente no caso dos Transmigrantes, estes se tornam 

totalmente dependentes de um Sistema que raramente lhes contempla com 

alguma possibilidade de integração e proteção. Estes prejuízos são verificados 

por meio da perda de legitimação destes grupos e redes, rejeição ao 

Multiculturalismo e ataque às identidades com vistas a implementar fenômenos de 

alienação e desestruturação das identidades coletivas722.  

Compromete-se, portanto, a almejada integração por meio do 

Multiculturalismo, bem como qualquer possibilidade de voz ativa e de 

estabelecimento de uma eficaz comunicação entre Sistema e Mundo da Vida que 

pugne pela reivindicação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

                                            
721 “Estes conflitos e reações afetam diretamente os componentes sociais do mundo da vida. Mas 

antes que estes conflitos possam colocar em perigo âmbitos nucleares da integração social, se 
vêem deslocados à periferia: antes de se produzirem estados de anomia, se apresentam 
fenômenos de perda de legitimação ou de perda de motivação” (tradução livre). HABERMAS, 
Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 21. 

722 Habermas chama isso de colonização do mundo da vida: refere-se à invasão das instâncias do 
Sistema no Mundo da Vida, ou seja, invasão da racionalidade instrumental onde deve imperar 
a racionalidade comunicativa. É dessa colonização que surgem todos os problemas sociais do 
capitalismo. 
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6.2 A AÇÃO COMUNICATIVA723 COMO INSTRUMENTO DE ARTICULAÇÃO EM 

FAVOR DOS DIREITOS DOS TRANSMIGRANTES 

Com o intuito de demonstrar como os Transmigrantes podem se utilizar 

da teoria da Ação Comunicativa para possibilitar a sua integração, o seu 

reconhecimento como Ser Humano na Sociedade acolhedora, a proteção e a 

efetivação dos seus Direitos Humanos - notadamente na Itália e 

consequentemente na União Europeia -, parte-se do pressuposto de que a 

efetividade dos Direitos Humanos dos Transmigrantes está intrinsecamente ligada 

ao “[...] riconoscimento dell´individuo quale titolare di un diritto al rispetto morale e 

al riconoscimento della propria libertà comunicativa”724.  

Entende-se que o respeito moral aos Transmigrantes ocorrerá quando 

da sua integração na Sociedade acolhedora por meio da manutenção do 

Multiculturalismo. Mas para atingir tal objetivo estes necessitam fazer uso da 

liberdade comunicativa a fim de promover a emancipação dos paradigmas de 

repressão causados pela Sociedade moderna globalizada; contribuindo para que 

tenham acesso às informações necessárias sobre sua condição, bem como para 

que estabeleçam eficientes relações em busca da proteção dos seus Direitos 

Humanos. 

No entanto, diante da difusão da teoria do medo supostamente 

projetada pelos Transmigrantes na Sociedade acolhedora, principalmente a partir 

de alguns acontecimentos terroristas, consubstanciados com a implementação de 

                                            
723 Conforme expõe Habermas, “el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de 

al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o con 
medios extraverbales) entablan una relación interpersonal. Los actores buscan entenderse 
sobre una situación para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con 
ellos sus acciones”. Livre tradução: “o conceito de ação comunicativa se refere à interação de 
ao menos dois sujeitos capazes de linguagem e de ação que (seja com meios verbais ou com 
meios extraverbais) entabulam uma reação interpessoal. Os autores buscam entender-se 
sobre uma situação para poder assim coordenar de comum acordo seus planos de ação e com 
eles suas ações”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 118.  

724 “reconhecimento do indivíduo como um titular de um direito ao respeito moral e reconhecimento 
de sua liberdade comunicativa” (tradução livre). BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, 
residenti, cittadini. p. 113.  
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uma política migratória atentatória aos Direitos Humanos, estes se calam, ou seja, 

o processo de comunicação não ocorre.  

Aproveitando-se do fato de que a Sociedade mundial é feita de 

comunicações e que “[...] a comunicação exerce papel fundamental quanto à 

irritabilidade dos diversos sistemas sociais, constituindo-se em requisito para a 

concretização de direitos [...]”725, apresenta-se a teoria da Ação Comunicativa 

como possibilidade de perseguir tal finalidade.  

Expõe Habermas que a Ação Comunicativa se refere à interação de ao 

menos dois sujeitos capazes de linguagem e ação que, utilizando-se de meios 

verbais ou extra verbais, estabelecem uma relação interpessoal. Os atores 

envolvidos buscam se entender acerca de uma situação para poder coordenar, de 

comum acordo, seus planos de ação e, consequentemente, suas ações726. 

Diante disso, a comunicação entre os Transmigrantes e a Sociedade 

acolhedora será analisada a partir desta teoria, pautada na racionalidade727 como 

aporte para a manutenção dos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

Consequentemente possibilita-se a orientação dos Transmigrantes no sentido de 

torná-los conhecedores da sua condição de Ser Humano e de sujeitos de direitos, 

viabilizando esforços no sentido do reconhecimento e eficácia728 destes direitos. 

Com relação ao aspecto positivo produzido pela comunicação destaca-

se inicialmente sua indiscutível eficácia quando estabelecida entre as Redes 

migratórias, pois estas conseguem manter efetivos vínculos entre Sociedade de 

                                            
725 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Comunicação, direito à saúde e participação social. In: 

SANTIN, Janaína R.(et al) Envelhecimento humano: saúde e qualidade de vida. Passo 
Fundo: UPF, 2009, p. 133. 

726 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 118.  
727 Seguindo o entendimento de Habermas, a racionalidade não se refere ao conhecimento, mas 

sim à forma como se faz uso do conhecimento adquirido a partir das relações sociais. Para o 
autor, o saber pode ser criticado por não ser confiável. A estreita relação que existe entre o 
saber e a racionalidade permite suspeitar que a racionalidade de uma emissão ou de uma 
manifestação depende da confiabilidade do saber que está envolvifo. HABERMAS, Jürgen. 
Teoría de la acción comunicativa. p. 31-32. 

728 “[...] a eficácia é a condição da norma em vigor, tendo a propriedade de produzir efeitos 
jurídicos em suas relações com a realidade social e seu destinatário e elaborador [...]”. 
SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Direito à Saúde: uma perspectiva constitucionalista. Passo 
Fundo: UPF, 2003. p. 78. 
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origem e Sociedade de destino, interligando pessoas localizadas em pontos 

distantes, mantendo vivas tradições e Culturas e estreitando relações de 

parentesco e amizade.  

No entanto, a mesma lógica encontra dificuldades para ser aplicada à 

comunicação estabelecida a partir dos Transmigrantes para com a Sociedade 

acolhedora. A primeira objeção é verificada pontualmente quando se imagina a 

Ação Comunicativa em nível nacional ou Comunitário, como ocorre com relação 

aos Transmigrantes localizados na Itália ou no território da União Europeia. Ações 

Comunicativas desta ordem encontram dificuldade de êxito devido à 

complexidade dos fatores envolvidos. Devido ao fato de tais fatores serem 

organizados segundo os ditames do Sistema e da Globalização, a Ação 

Comunicativa perde seu espaço de validez por possuir objetivos contraditórios 

aos ditames dos tempos atuais: economia, dinheiro e livres mercados.  

Diante desta verificação, infelizmente os Transmigrantes passam a 

atuar comunicativamente cada vez mais sob reservas, ou seja, são condicionados 

a agir mediante regulações formais impostas pelo Sistema com o fim de que não 

cogitem a possibilidade de agir por meios comunicativos. Conforme já abordado 

anteriormente, os Transmigrantes são necessários, são imprescindíveis; mas 

quando se fazem ver ou escutar incomodam, pois qualquer reivindicação se torna 

absurda e inaceitável. 

Deste modo, a alternativa para viabilizar uma livre e eficaz 

comunicação entre os Transmigrantes e, a partir destes para com a Sociedade 

acolhedora e os demais membros do Sistema, notável importância deve ser 

conferida aos meios comunicativos. Estes, por sua vez, serão sempre mediados 

por atos de fala entre dois ou mais sujeitos e verificados em três mundos que 

compõem os elementos estruturais do Mundo da Vida: o mundo objetivo, o social 

e o subjetivo. 

O mundo objetivo é definido como a totalidade das coisas que existem 

no mundo, ou aquelas que podem ser produzidas mediante uma adequada 
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intervenção729. O mundo social corresponde à totalidade das relações 

interpessoais legitimamente reguladas730. O mundo subjetivo é a totalidade das 

próprias vivências, às quais cada Ser Humano possui um acesso único e 

privilegiado, propiciando que possa se manifestar contundentemente a respeito de 

um assunto, ideia ou necessidade731. 

Deste modo, a Ação Comunicativa será verificada na sua integralidade 

por meio de 

[…]  un proceso cooperativo de interpretación en que los participantes 
se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo 
social y en el mundo subjetivo aun cuando en su manifestación sólo 
subrayen temáticamente uno de estos tres componentes. Hablantes y 
oyentes emplean el sistema de referencia que constituyen los tres 
mundos como marco de interpretación dentro del cual elaboran las 
definiciones comunes e su situación de acción732. 

Seguindo este raciocínio, num ato de comunicação os sujeitos podem 

referir-se a qualquer dos três mundos: podem se relacionar com aquilo que será 

produzido no mundo objetivo, com o que é reconhecido como devido no mundo 

social compartilhado por todos os membros de um coletivo, ou com algo que os 

outros atribuem ao mundo subjetivo do falante, ao qual este tem um acesso 

privilegiado733. No entanto, independentemente do elemento estrutural utilizado 

para a comunicação, os três mundos influenciarão o método de ação, pois ambos 

encontram-se intrinsecamente ligados, objetivando a validez da comunicação.  

Isso se traduz na concepção de que para se chegar a um entendimento 

por meio da comunicação, dois sujeitos, ao se comunicarem, necessitam possuir 

um quadro de referência comum, especificando o sentido dos seus atos de fala. 

Esta referência comum pode se reportar a um acontecimento, a algo que compõe 

                                            
729 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 119. 
730 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 597. 
731 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 598. 
732 “[...] um processo cooperativo de interpretação em que os participantes se referem 

simultaneamente a algo do mundo objetivo, do mundo social e do mundo subjetivo ainda quando 
em sua manifestação somente sublinhe tematicamente um destes três mundos como marco de 
interpretação dentro do qual elaboram as definições comuns e sua situação de ação” (tradução 
livre). HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 598. 

733 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 597. 
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a Sociedade ou a um saber intuitivo, o qual se domina por viver num mesmo 

espaço ou por compartilhar das mesmas aflições ou das mesmas experiências.  

Deste modo, levando-se em consideração que o Ser Humano não 

reage simplesmente aos estímulos que surgem no meio em que vive, mas atribui 

um importante sentido e iniciativa às suas ações, a comunicação torna-se o 

elemento primordial para que este seja capaz de noticiar suas percepções, 

desejos, intenções, expectativas e pensamentos de maneira racional. Vale dizer 

que uma manifestação cumprirá com os pressupostos da racionalidade se 

encarnar um conhecimento falível que mantenha relacionamento com o mundo 

objetivo, isto é, com os fatos, tornando-se acessível a um público-alvo objetivo734. 

Deste modo, a partir da relevância da causa e mediante a interação 

entre os envolvidos na comunicação, surge a oportunidade de organização social 

com vistas a atingir um consenso livre de qualquer coação do Sistema. Estas 

organizações sociais – verificadas muitas vezes por meio de associações, centros 

de apoio e comitês independentes – é que conduzirão a uma Ação Comunicativa 

eficiente735 e livre. 

Em síntese: estes objetivos a serem perseguidos – que são as coisas 

desejadas – necessitam de uma comunicação eficiente para serem concretizados. 

Tal eficiência será alcançada a partir da criação de organizações sociais ou de 

uma consciência livre que se mostrem independentes de qualquer interferência do 

Sistema. Somente assim criar-se-á um contexto de compartilhamento de 

experiências e necessidades entre os sujeitos envolvidos – neste caso os 

Transmigrantes. 

Vale mencionar que este compartilhamento de experiências não retira o 

caráter racional da comunicação, muito pelo contrário. Ao compor uma Ação 

Comunicativa calcada na vivência comum ter-se-á muito mais possibilidade de 
                                            

734 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 32. 
735 Conforme expõe Habermas, “así como la verdad se refiere a la existencia de estados de cosas 

en el mundo, la eficiencia se refiere a intervenciones en el mundo con ayuda de las cuales 
pueden producirse los estados de cosas deseados”. Livre tradução: “E assim como a verdade 
se refere à existência do estado das coisas no mundo, a eficiência se refere a intervenções no 
mundo com a ajuda das quais se pode produzir o estado das coisas desejadas”. HABERMAS, 
Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 32. 
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êxito do que por meio de uma Ação Comunicativa entre sujeitos totalmente 

diferentes.  

Diz-se isso, pois a comunicação estabelecida entre os Transmigrantes 

resulta inicialmente mais eficiente do que aquela estabelecida entre estes com 

outros sujeitos que não condividem os mesmos os elementos estruturais do 

Mundo da Vida. No entanto, ressalta-se que de forma alguma a comunicação 

deve se estabelecer somente entre os Transmigrantes sob pena de total 

ineficácia, mas esta deve possuir como base pretensões calcadas em realidades 

comuns.  

Eis a razão de se atribuir considerável importância ao mundo subjetivo, 

à totalidade das próprias vivências dos Transmigrantes, vez que estes são 

elementos únicos de determinadas experiências. Por sua vez, os demais 

elementos estruturais – mundo objetivo e mudo social – podem e devem ser 

inseridos em um contexto multicultural em que Transmigrantes e membros da 

Sociedade acolhedora que possuam conhecimento de causa poderão também 

contribuir para uma eficaz comunicação. 

Mas vários são os momentos que fazem parte do Mundo da Vida e 

oscilam entre os seus elementos estruturais. No que se refere aos Transmigrantes 

cita-se como importante momento a tradição736 cultural compartilhada por uma 

determinada comunidade – seja a dos Transmigrantes, seja a da Sociedade 

acolhedora. Esta se converte em pano de fundo da Ação Comunicativa e auxilia 

no estabelecimento da comunicação, pois se apresenta como o Mundo da Vida 

que os membros individuais encontram já interpretado737.  

                                            
736 “Los procesos de entendimiento, en torno a los cuales se centra el mundo de la vida, necesitan 

de una tradición Cultural en toda su latitud. En la práctica comunicativa cotidiana tienen que 
combinarse y fundirse entre sí interpretaciones cognitivas, expectativas morales, 
manifestaciones expresivas y valoraciones, y, a través de las transferencias de validez que la 
actitud realizativa permite, constituir un todo racional”. Livre tradução: “Os processo de 
entendimento, em torno dos quais centraliza-se o mundo da vida, necessitam de uma tradição 
Cultural em toda sua latitude. Na prática comunicativa cotidiana devem combinar-se e fundir-se 
entre si interpretações cognitivas, expectativas morais, manifestações expressivas e 
valorações, e, através das transferências de validez que a atitude realizativa permite constituir 
um todo racional”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. p. 848. 

737 “constitui o mundo da vida que os membros individuais encontram já interpretado no que se 
refere ao seu conteúdo. Este mundo da vida intersubjetivamente compartilhado constitui o pano 
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Deste modo, seguindo o raciocínio de Habermas, os grupos de 

Transmigrantes, ao se utilizarem da Ação Comunicativa racional, poderão 

defender suas necessidades e pretensões nos seguintes momentos verificados 

no Mundo da Vida: utilizando-se dos próprios padrões de valores obtidos a partir 

da sua carga social e cultural; respeitando e analisando os padrões de valores 

culturais e sociais existentes na Sociedade acolhedora; e realizando uma atitude 

de reflexão a partir destes padrões valorativos com os quais interpretam suas 

necessidades a partir dos fatos sociais vivenciados.  

No entanto, para um eficaz estabelecimento da Ação Comunicativa 

entre os atores envolvidos (Estado, organizações sociais e Sociedade 

acolhedora) é necessário que esta se inicie localmente. “È a livello locale que le 

espressioni della società civile, compresi le associazioni e i movimenti promossi 

dagli immigrati, esercitano, in senso positivo, un´influenza cospicua”738. É sempre 

a nível local que se medem as implicações e os anseios, que se verificam as 

necessidades dos envolvidos em determinada localidade, e que será possível 

almejar o estabelecimento de demandas transnacionais de reconhecimento dos 

Direitos Humanos.  

A estes atores que, agindo localmente através de associações e 

centros de assistência - por possuir conhecimento certeiro acerca das 

peculiaridades e necessidades locais - se unem com outros grupos de atores 

transnacionais com ações comunicativas comuns, a fim de ser oportunizado o 

reconhecimento dos Direitos Humanos através da formação de redes sociais 

transnacionais que prezam pela inclusão social e participação política dos seus 

pares.  

Estas demandas alcançarão sua legitimidade quando discutidas e 

colocadas em prática no interno dos Espaços Sociais Transnacionais, 

transformando-se em um campo de interação articulado pela Ação Comunicativa 

                                                                                                                                  
de fundo da ação comunicativa” (tradução livre). HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción 
comunicativa. p. 114. 

738 “É a nível local que as expressões da Sociedade civil, inclusive as associações e os 
movimentos promovidos pelos Imigrantes, exercitam, em um senso positivo, uma influência 
conspícua” (tradução livre). AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle 
migrazioni transnazionali. p. 203. 
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calcada na racionalidade. Caberá portanto à Ação Comunicativa pugnar 

localmente pela ativação de instituições públicas739 e da Sociedade civil que 

tenham como objetivo a integração (por meio do oferecimento de informações 

gerais, cursos de língua e implementação de políticas de regulamentação de 

postos de trabalho, por exemplo) e possuam dentre seus objetivos elementos 

multiculturais como o apoio às associações, às manifestações religiosas ou 

culturais dos Transmigrantes740.  

Como amostra de assistência e integração dos Transmigrantes, cita-se 

o modelo político-assistencial adotado pela Província Autônoma de Trento, 

localizada ao Norte da Itália, a qual, através do Centro Informativo per 

l´Imigrazione - CINFORMI – atua na orientação, assistência e informação dos 

Imigrantes da região. A alternativa foi adotada pela Província a partir da 

necessidade demonstrada pelos Transmigrantes – eis a comunicação calcada na 

racionalidade - em obter informações adequadas e eficazes acerca da sua 

(possibilidade de) regularização e integração na Sociedade acolhedora741. 

                                            
739 Nesta ordem, há que se ressaltar um aspecto muito importante que envolve alguns locais da 

Itália e é apresentado por Ambrosini. A autora relata que no caso italiano, diz respeito às 
relações instaladas com o terceiro setor (associações, cooperativas sociais, Caritas 
diocesanos): se em termos gerais, emerge na cena política uma tendência de passagem dos 
modelos de governo que incidem sob o protagonismo da administração pública através da 
governança entendida como negociações e cooperações entre sistema público e Sociedade 
civil, a questão das imigrações tem representado neste meio tempo um campo de tensão e um 
teste para a experimentação de novas relações entre os governos locais e da solidariedade 
organizada. AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni 
transnazionali. p. 206. Entende-se que este temor a qualquer forma de relação entre um ente 
público e as organizações ou grupos que entabulam demandas transnacionais é típico da 
Sociedade atual, sendo chamado por Santos de Globalização hegemônica, ou de Globalização 
de cima para baixo. 

740 Como resultado da ação local dos Transmigrantes cita-se a criação de associações e de 
grupos defensores dos Direitos Humanos, bem como de centros de integração e orientação 
dos Transmigrantes. Muitos destes são criados sem qualquer interferência estatal e, através da 
eficaz comunicação entre os envolvidos, chegam até determinados centros de poder público, 
demonstrando seus interesses e pretensões.  

741 “Nel 2001, sulla base di un accordo tra Provincia autonoma e Questura di Trento, in Trentino è 
stato possibile attivare delle procedure semplificate per la richiesta del rilascio e del rinnovo dei 
titoli di soggiorno dei cittadini immigrati. Una buona prassi che ha consentito di evitare code e 
lungaggini burocratiche che in passato avevano anche suscitato una vivace reazione da parte 
dell’opinione pubblica trentina. Si è costruito un modello organizzativo unificato in grado di 
integrare, in un disegno omogeneo, le competenze statali (immigrazione) con quelle provinciali 
(lavoro e sociale). Si è di fatto anticipato ciò che la legge ha istituito nel 2002, ovvero gli sportelli 
unici sull’immigrazione. È stato creato un Centro informativo per l’immigrazione (Cinformi) e 
sono stati coinvolti gli Sportelli periferici della Provincia con lo scopo di gestire il flusso di 
persone che annualmente devono rivolgersi alla Questura per chiedere il rilascio o il rinnovo del 
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Verifica-se que independentemente do fato da Itália possuir (antes 

mesmo das Diretivas da UE) leis nacionais muito rígidas com relação ao controle 

da Imigração, tal comunicação entre os Atores Sociais Transnacionais e o ente 

público resultaram na criação do referido centro que passou a desenvolver a 

orientação, assistência, informação e consultoria jurídica quanto aos direitos dos 

Transmigrantes localizados na região. 

É neste sentido que se defende a possibilidade da interação entre os 

Atores Sociais Transnacionais, os quais, através da Ação Comunicativa 

entabulada junto ao Sistema, alcançam importantes pretensões produzidas 

localmente. Não é a toa que um dos objetivos deste Centro baseia-se na seguinte 

premissa:  

L'informazione e la mediazione culturale si intrecciano e si integrano 
con l'attività di comunicazione le quali favoriscono l'accesso ai servizi 
pubblici e la costruzione di relazioni positive. Ciò significa colmare il 
divario di conoscenze derivante dalla specifica condizione di straniero 
(conoscenza della lingua, accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, alla 
formazione professionale, alle politiche di alloggio pubblico ecc.) che 
penalizza rispetto ai cittadini italiani in condizioni economiche sociali 
comparabili, e includendo quindi gli immigrati nell'ambito di politiche 
volte a risolvere problemi di segmenti specifici che la popolazione 
presenta sul territorio (in particolare persone a basso reddito) della 
quale spesso gli immigrati sono una parte importante. È fondamentale 
pertanto potenziare e prevedere un'attività informativa con i diversi 
mezzi disponibili: come l'attivazione di sportelli informativi per stranieri, 
l'organizzazione di conferenze, la produzione di materiale divulgativo 
plurilingue che consentano, anche attraverso l'apporto dei mezzi di 

                                                                                                                                  
titolo di soggiorno. Livre tradução: Em 2001, com base em um acordo entre a Polícia de Trento 
e a Província Autônoma de Trento, no Trentino, foi possível iniciar alguns procedimentos 
simplificados para solicitar a emissão e renovação de autorizações de residência dos 
Imigrantes. Uma boa prática que nos permitiu evitar as filas e burocracia que no passado 
também tinha provocado uma forte reação da parte da opinião pública trentina. Foi construído 
um modelo de organização unificada capaz de integrar em um projeto homogêneo as 
competências estatais (Imigração ) com aquelas provinciais (trabalho e social) . Na verdade, foi 
de fato antecipado o que a lei instituiu no ano de 2002, as unidades de atendimento à 
Imigração. Foi criado um centro de informação para a Imigração (Cinformi) e estavam 
envolvidos unidades periféricas da província com o objetivo de gerir o fluxo de pessoas que 
anualmente contatam a polícia para pedir a emissão ou renovação da autorização de 
residência”. CINFORMI – Centro Informativo per L´immigrazione. Disponível em: 
<www.cinformi.it>. Acesso em: 08 nov. 2012. 
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comunicazione, di far conoscere agli stranieri i loro diritti e i loro doveri 
e la Cultura della comunità accogliente.742 (grifo da autora) 

No caso específico da necessidade de ajuizamento de ações visando 

proteger os Direitos Humanos dos Transmigrantes a lógica a ser aplicada é a 

mesma, tendo em vista que muitos casos não podem ser resolvidos sem a 

intervenção dos órgãos judiciários competentes. Neste caso o fato em questão 

deve demonstrar sua relevância de causa no mundo objetivo para, a partir disso, 

estabelecer uma comunicação eficaz.  

Diz-se isso, pois antes de ser reconhecido como tal, um fato social 

como a Imigração somente se evidencia como uma obviedade do Mundo da Vida, 

com o qual os afetados - Transmigrantes - estão familiarizados a não contar com 

a possibilidade de qualquer problematização. Comprovada a relevância do caso, 

tal problematização poderá ocorrer por meio da jurisdicionalização de ações junto 

aos tribunais correspondentes com vistas ao reconhecimento dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes. 

Mas para que ocorra a jurisdicionalização de um fato social envolvendo 

Transmigrantes – diante da recusa de uma Decisão de Regresso emanada por 

uma autoridade administrativa ou a determinação de envio de um menor 

desacompanhado para um centro de detenção provisória, por exemplo – este 

deve ser verificado no mundo objetivo visando que sejam produzidos os efeitos 

desejados a partir de uma adequada intervenção de um Tribunal. Inevitavelmente 

tal fato participa de uma efetiva comunicação racional entre os interessados e, por 

                                            
742 “Informação e mediação Cultural estão interligadas e integradas com as atividades de 

comunicação que promovam o acesso aos serviços públicos e construção de relações 
positivas. Isto significa preencher a lacuna de conhecimento resultante da condição específica 
de ser estrangeiro (conhecimento da língua, o acesso à educação, serviços de saúde, 
formação profissional, políticas de habitação pública, etc.) o que penaliza a comparação com 
os cidadãos italianos nas condições econômicas e sociais comparáveis e, portanto, incluindo 
Imigrantes dentro das políticas para resolver segmentos específicos da população presente no 
território (especialmente pessoas de baixa renda), que muitas vezes os Imigrantes são uma 
parte importante. É essencial, portanto, melhorar e proporcionar uma atividade de informação 
com os meios disponíveis: como a ativação de balcões de informação para estrangeiros, a 
organização de conferências, a produção de material de informação para permitir multilíngue, 
incluindo através da contribuição dos meios de comunicação dar a conhecer aos estrangeiros 
dos seus direitos e deveres e da Cultura de comunidade acolhedora” (tradução livre). Fonte: 
CINFORMI – Centro Informativo per L´immigrazione. Disponível em: 
<http://www.cinformi.it/index.php/servizi_e_attivita/attivita_di_comunicazione_ed_informazione>
. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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corresponder às relações interpessoais dos Transmigrantes – seu mundo social – 

é produzido no seu mundo objetivo e permite que cada envolvido se manifeste 

incisivamente sobre o assunto.  

Feito isso, os Transmigrantes estarão aptos a estabelecer a Ação 

Comunicativa743 racional para, a partir da relevância atribuída a este campo 

temático, possam defender e pugnar pelos seus interesses e direitos, os quais 

poderão ser efetivamente problematizados como: um fato social - quando da 

formação de associações e organizações em prol dos Transmigrantes -, o 

conteúdo de uma norma – diante da formação de políticas migratórias restritivas 

ou não -, ou o fundamento de uma decisão judicial – que atribua efetividade à 

proteção dos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

Atores transnacionais, grupos de Transmigrantes, associações ou 

organizações representativas destes são fundamentais para garantir a 

observância e efetivação dos Direitos Humanos. São vistos como outros sujeitos 

que atuam de acordo com as reais necessidades e, utilizando-se da Ação 

Comunicativa, detêm maior possibilidade de êxito nas suas empreitadas. 

Comungando destas ideias demonstra Vieira que: 

grupos da Sociedade civil são bons cães de caça para injustiças, pois 
dão voz a perspectivas e pontos vantajosos que, de outro modo, não 
seriam ouvidos. Para que isso se torne realidade, a associação e o 
diálogo devem estar abertos e com um mínimo de intervenção. Assim, 

                                            
743 Habermas tambe expõe que, quando necessário, a racionalidade comunicativa poderá remeter 

à argumentação como instancia de apelação, permitindo “[…] proseguir la acción comunicativa 
con otros medios cuando se produce un desacuerdo que ya no puede ser absorbido por las 
rutinas cotidianas y que, sin embargo, tampoco puede ser decidido por el empleo directo, o per 
el uso estratégico, del poder. Llamamos argumentación al tipo de habla en que los participantes 
tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto controvertidas y tratan de 
desempeñarlas o de recusarlas mediante argumentos. Un argumento contiene razones que 
están conectadas de forma sistemática con la pretensión de validez de la manifestación 
problematizada”. Livre tradução: “[...] continuar a ação comunicativa com outros meios quando 
se produz uma discordância que não pode ser absorvida pelas rotInas diárias, e que, no 
entanto, não pode ser decidido pelo emprego direto, ou pelo uso estratégico do poder. 
Chamamos de argumentação o tipo de discurso em que os participantes tematizam pretensões 
de validade que se tornaram polêmicas e tentam desempenhá-las ou de recusá-las mediante 
argumentos. Um argumento contém razões que estão sistematicamente relacionadas com a 
pretensão de validade da manifestação problematizada”. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la 
acción comunicativa. p. 42. 



277 
 

a Sociedade civil contribui para a efetivação dos direitos humanos, ao 
levar a injustiça à esfera pública744. 

Desse modo, diversos grupos oriundos da Sociedade civil atuam 

comunicativamente junto a assuntos relacionados aos Direitos Humanos ao 

divulgar e trazer à luz a injustiça, ao defender mudanças ou exercer pressão para 

que ocorra a sua proteção. A partir do estabelecimento de objetivos comuns é 

possível pensar em uma esfera social transnacional local como início dos 

procedimentos de comunicação. Sob a bandeira do reconhecimento dos Direitos 

Humanos, se desenvolvem diálogos com a Sociedade acolhedora – tanto com a 

esfera pública quanto com o setor privado – posteriormente estendidos aos níveis 

nacionais e comunitários, como é o caso da União Europeia. 

Grupos de Direitos Humanos têm participado diretamente desse 

processo ao levar casos aos tribunais, fornecer informações e dados essenciais 

para o refinamento das políticas públicas e propor novos mecanismos745, para a 

concretização de decisões judiciais de efetivação dos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes. No entanto, toda essa intervenção deve ser estratégica, com foco 

na mudança paradigmática e na pressão sobre a política governamental, para que 

se torne mais consistente com o discurso progressivo dos Direitos Humanos. 

                                            
744 VIEIRA, Oscar Vilhena; DUPREE, Scott A. Reflexões acerca da Sociedade civil e dos direitos 

humanos. In: Sur Revista Internacional de direitos humanos. Ano 1. Número 1. Edição em 
Português. São Paulo: Sur Rede Universitária de Direitos Humanos, 2004: 1º Semestre. p. 49-
69. 

745 No âmbito da União Europeia cita-se os Comitês das Regiões, por ser este um órgão consultivo 
que representa as autoridades locais e regionais da União Europeia e abrange diferentes áreas 
políticas que discutem assuntos relacionados a coesão territorial; política econômica e social; 
educação, juventude e investigação; ambiente, alterações climáticas e energia; Cidadania, 
governança, assuntos institucionais e externos. No tocante à Imigração, citado Comitê através 
do “Parecer sobre Migração e mobilidade – Uma abordagem global sinalizou recentemente a 
importância da abordagem global do tema das Migrações por meio da atuação da UE a partir 
de políticas coerentes e centradas nos Imigrantes, mencionando que todas as medidas de 
combate à Imigração irregular devem respeitar efetivamente os Direitos Humanos e enfatizou 
que “reitera o direito humano de as pessoas deixarem qualquer país, inclusivamente o seu, e 
de regressarem a esse país como base jurídica fundamental de qualquer discurso sobre a 
Migração, bem como a necessidade de promover uma Migração assente na escolha, 
independentemente dos motivos que a determinaram e das exigências específicas do país de 
destino”. Artigo 3 do Parecer do Comitê das Regiões sobre migração e mobilidade. UE – União 
Europeia. Comitê das Regiões. Diário Oficial da União Europeia C277/6 está disponível no 
site: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0006:0011:PT:PDF>. Acesso em: 
22 set. 2012. 
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Diante destas afirmações, apresenta-se na sequência um elenco de 

decisões que visam sustentar a possibilidade da efetivação dos Direitos Humanos 

dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso. Tal demonstração se dará 

por meio da análise da atuação da Corte Constitucional italiana para, após isso, 

apresentar algumas decisões do TEDH e do TJUE sobre o assunto, tendo em 

vista que tal jurisdicionalização destas questões não teriam acontecido sem o 

prévio estabelecimento da Ação Comunicativa entre o Sistema e o Mundo da 

Vida. 

6.3 A EXPERIÊNCIA DA CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA NO 

TRATAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DOS TRANSMIGRANTES 

O intuito de analisar a experiência da Corte constitucional italiana com 

matérias relativas aos Direitos Humanos dos Transmigrantes justifica-se a fim de 

demonstrar que a evolução do tratamento jurisdicional do assunto está ligado à 

história da Imigração na Itália. Significa que, inicialmente, a constituinte italiana 

possuía uma visão restritiva do tema, tendo em vista ser esta um país fornecedor 

de Imigrantes e não o contrário.  

Com o passar dos anos e com o aumento do fluxo migratório em 

direção à Itália tal perspectiva começou a se inverter gradativamente, momento 

em que a Corte constitucional italiana começou a se pronunciar sobre o assunto. 

Devido a esta mudança de paradigmas, entende-se que a Ação Comunicativa 

pode desempenhar, paulatinamente, um importante papel junto ao processo de 

expansão, reconhecimento e consolidação da tutela jurídica dos Transmigrantes 

na Itália.  

Ainda na década de 1970, quando do início da adoção de normativas 

acerca da Imigração – inicialmente a nível nacional e posteriormente sob a escala 

europeia - as decisões dos juízes constitucionais começaram a destacar decisões 
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nacionais a favor dos Transmigrantes 746, da tutela constitucional dos seus direitos 

e da consequente proteção aos seus Direitos Humanos. Nesta ordem, pretende-

se demonstrar que esta Corte construiu um material dúctil e por vezes equilibrado 

em defesa da constitucionalidade sem, no entanto, perder de vista a necessidade 

de reconhecimento dos Direitos Humanos dos Transmigrantes747. 

A primeira manifestação da Corte constitucional italiana a respeito da 

condição jurídica do estrangeiro ocorreu no ano de 1967, em um contexto 

                                            
746 Embora a maioria da doutrina e as decisões a partir de agora analisadas façam relação aos 

estrangeiros, opta-se por utilizar a expressão Imigrantes ou Transmigrantes para substituí-las e 
adequá-las à presente Tese. 

747 Somente a título de informação destaca-se que algumas decisões históricas do Tribunal 
constitucional federal alemão também demonstram ser úteis à compreensão do processo 
histórico de inclusão dos Transmigrantes no sistema dos direitos e das liberdades 
constitucionais. Neste Estado, indícios de um estatuto do Transmigrantes teve início a partir 
dos seguintes pólos de tensão: 1) a limitação do poder estatal de aplicação de uma Decisão de 
Regresso mediante uma decisão administrativa no caso Conhecido por Arab Case (BVerfGE 
35, 382, 1973), que envolveu dois estudantes palestinos residentes há anos na Alemanha, os 
quais eram suspeitos de participar dos ataques terroristas  das Olimpíadas de Mônaco de 
1972, sendo-lhes emanada uma Decisão de Regresso por motivos de segurança. Sem trazer à 
discussão o modelo migratório alemão e a soberania estatal, os juízes da Corte contestaram a 
excessiva discricionariedade da autoridade administrativa ao dispor sobre a expulsão e aplicar 
executividade imediata à Decisão de Regresso. Neste caso, independentemente da lei garantir 
a suspensão da execução da Decisão de Regresso administrativa diante de um recurso 
jurisdicional, tal suspensão foi negada de pronto. Ao analisar a matéria, os juízes 
constitucionais denotaram a violação ao direito de livre desenvolvimento da personalidade, 
bem como o direito a uma defesa efetiva. Pela primeira vez o Imigrante foi atraído à esfera 
constitucional e o poder estatal de decidir sobre o Regresso foi submetido ao princípio da 
proporcionalidade, ao qual os juízes se apoiavam para sustentar que “l´interesse pubblico deve 
essere bilanciato com gli interessi privati degli stranieri [...] va quindi valutato l´impatto 
dell´allontanamento sulla loro vita econômica, proffessionale e privata [...] cosi come sui loro 
legami sociali”. Livre tradução: “o interesse público deve ser equilibrado com os interesses 
privados dos estrangeiros [...] deve ser então avaliado o impacto do Regresso na sua vida 
econômica, profissional e privada [...], bem como em seus laços sociais”. LOCCHI, Maria 
Chiara. I diritti degli stranieri. p. 184.cBVerfGE 35, 382, 1973); 2) o reconhecimento de um 
fundamento constitucional que justifique a permanência dos Transmigrantes no território 
nacional, defendendo o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e do princípio da 
confiança foi tratado por este Tribunal no Caso BVerfGE 49, 168, 1978, conhecido por Indian 
Case, que trata de um trabalhador indiano que volta à Alemanha como Gastarbeiter 
(trabalhador convidado) possuindo toda a documentação exigida para sua condição. O 
problema verificado foi que o indiano foi submetido a uma condição de precária estrutura 
jurídica, em virtude da então política alemã contrária à Imigração. O Imigrante em questão 
entrou pela primeira vez na Alemanha em 1961 e trabalhou no setor de construção civil até 
1967, sempre com a autorização necessária do governo, renovadas de ano em ano. Neste 
meio tempo casou-se com uma indiana e tiveram um filho na Alemanha. Em 1973 teve sua 
autorização de trabalho negada sob o argumento de utilização do interesse público do Estado. 
Ao analisar a questão, os juízes levaram em consideração a equiparação legislativa desde a 
primeira autorização emitida, suas sucessivas renovações, dispondo novamente acerca do 
direito ao livre desenvolvimento da personalidade e do princípio da confiança, sustentando que 
as contínuas autorizações geraram uma legítima confiança no mantenimento da autorização 
em voga, a qual deveria prevalecer frente à orientação política de restringir as imigrações. 
LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 185. 
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histórico e social caracterizado pela ausência do fenômeno migratório na Itália. 

Trata-se da Sentença 120/1967748, momento em que esta teria lançado o 

fundamento de um provável status constitucional do Transmigrante.  

Neste momento a Corte deveria se pronunciar acerca da menção 

constante na Constituição italiana, especificamente em seu art. 3º749, quando 

dispõe que alguns direitos são concedidos somente aos cidadãos. Segundo o 

Tribunal, esta disposição não deveria ser considerada de maneira isolada, mas 

sim em conexão com os arts. 2º750 - o qual não faz distinção entre cidadãos e 

estrangeiros – e com o art. 10, I751. Conforme exposto na decisão, “se é verdade 

que o artigo. 3 se refere expressamente aplicável apenas aos cidadãos, também 

é verdade que o princípio da igualdade também se aplica para o estrangeiro 

quando estão por respeitar os direitos fundamentais”752. 

No entanto, dois anos mais tarde a Corte constitucional italiana veio a 

esclarecer por meio da Sentença 104/69753, que não todos os direitos 

fundamentais são reconhecidos aos estrangeiros, mas somente os direitos 

invioláveis da personalidade garantidos pelos arts. 2º e 10, I e II da Constituição 

                                            
748 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 120/1967. Deposito in cancelleria: 23 

novembre 1967. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 25 novembre 1967. Disponível 
em: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. Acesso em: 01 set. 2013. 

749 “Artigo 3º - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. ITALIA, Costituzione della Republica Italiana. Disponível 
em: <http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2013. 

750 “Artigo 2º - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. ITALIA, Costituzione della Republica 
Italiana. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 
16 jul. 2013. 

751 “Art. 10, I - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto Internazionale 
generalmente riconosciute”. ITALIA, Costituzione della Republica Italiana. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_205.do>. Acesso em: 16 jul. 2013. 

752 Citação original: se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo 
che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare quei diritti 
fondamentali”. 

753 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 104/1969. Deposito in cancelleria: 26 giugno 
1969. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 01 
set. 2013. No mesmo sentido reportou-se a Corte nas Sentenças 144/1970, 109 e 244/1974. 
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Italiana, “essendo ovvio che, per quanto attiene ai diritti inviolabili della 

personalità, che rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà 

riconosciuti al cittadino, la titolarità di quei diritti, comune al cittadino e allo 

straniero nell'ambito di quella sfera, non può non importare, entro la stessa, una 

loro posizione di eguaglianza”754. 

E foi a partir dos anos 90 que houve uma considerável intensificação 

das Migrações em direção à Itália, momento em que a Corte italiana passou a 

tratar constantemente da condição jurídica dos Imigrantes. Sua atuação passou a 

envolver principalmente o tema de polícia dos Transmigrantes, com uma 

tendência a reconhecer a aplicabilidade direta aos não-cidadãos de importantes 

garantias constitucionais755. 

Especificamente sobre o assunto da aplicação de Decisões de 

Regresso, que é objeto desta Tese, é possível afirmar que, desde o início do 

século, a Corte constitucional italiana construiu, por meio de importantes 

decisões, preceitos limitativos da atuação do poder estatal em decidir sobre a 

permanência e o Regresso dos Imigrantes do território nacional.  

Neste sentido cita-se a Sentença n. 34/1995, a qual declarou 

inconstitucional o inciso I do artigo 7, bis da Lei Martelli (n. 39/1990) por punir com 

pena de reclusão de seis meses a três anos o Imigrante que, ao ser expulso do 

território italiano, não se esforçasse para obter junto à autoridade consular a 

expedição do documento de viagem competente. Neste momento a Corte italiana 

mencionou que não é possível determinar - dada a indicação genérica do 

comportamento dos estrangeiros expulsos de que ‘não se esforçarem para obter’ 

- o grau de inércia punível, nem o tempo em que a conduta hipotizada pelo 

legislador deve ser realizada; elementos, estes são essenciais para a realização 

do crime de omissão, nem podem ser derivados a partir de requisitos 

eventualmente (mas não necessariamente) contidos na Decisão de Regresso, os 

                                            
754 “sendo óbvio que, no que diz respeito aos direitos invioláveis da personalidade, que 

representam um mínimo respeito à soma dos direitos de liberdades reconhecidos ao cidadão, a 
titularidade desses direitos, comuns ao cidadão e ao estrangeiro dentro dessa esfera, não pode 
importar, pela mesma, da sua posição de igualdade”. 

755 LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 103. 
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quais, na previsão assim configurada, constituem - como afirmado também pela 

jurisprudência - apenas um pressuposto externo à estrutura do fato típico756. 

A respeito deste assunto, a jurisprudência italiana continuou a 

confirmar a legitimidade destes atos protegidos pela Constituição para a 

contenção de fluxos migratórios. No entanto, foram mantidos os parâmetros das 

decisões no sentido de que a aplicação destas medidas devem garantir o respeito 

dos direitos à vida, liberdade pessoal, defesa, saúde, proteção dos menores, 

independentemente da Cidadania dos envolvidos.  

No entanto, com relação às Decisões de Regresso com efeitos 

automáticos e aplicáveis aqueles que adentravam clandestinamente no território 

italiano (conforme previsão legal do Decreto Lei 416/1989), a Corte considerou, 

mediante a Sentença 353/1997757, como ilegítima qualquer tentativa de declarar a 

inconstitucionalidade de tal preceito, sob os seguintes fundamentos: 

As razões de solidariedade humana não podem ser estabelecidas fora 
de um equilíbrio adequado entre os valores em jogo, que tomou 
comando do Legislativo. O Estado não pode abdicar da tarefa de fato, 
inevitável, para proteger suas fronteiras: as regras estabelecidas em 
função de uma migração ordenada e de uma adequada recepção 
devem, portanto, ser respeitadas, e não evitadas, ou mesmo 
dispensadas ao longo do tempo com apreciações de caráter 
discricionário, sendo colocado em defesa da comunidade nacional, e 
em conjunto, para proteger aqueles que as têm observado e que 
poderiam ser prejudicados pela tolerância de situações ilegais758. 

                                            
756 Citação no original: “Non risulta difatti in alcun modo possibile stabilire - data la generica 

indicazione della fattispecie incriminatrice nel comportamento dello straniero espulso che "non 
si adopera per ottenere" - né il grado dell'inerzia punibile, né il tempo entro il quale la condotta 
doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere compiuta; elementi, questi, indispensabili per 
la realizzazione del reato di omissione, che neppure possono essere desunti da prescrizioni 
eventualmente (ma non obbligatoriamente) contenute nel provvedimento di espulsione, il quale, 
nella previsione così configurata, costituisce - come affermato anche in giurisprudenza - solo un 
presupposto esterno alla struttura del fatto tipico”. CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. 
Sentenza 34/1995. Deposito in cancelleria: 13 febbraio 1995. Disponível em: 
<http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 05 set. 2013.. 

757 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 353/1997. Deposito in cancelleria: 21 
novembre 1997. Disponível em: < http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso 
em: 14 set. 2013.  

758 Citação na língua original: Le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al 
di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si é fatto carico il legislatore. Lo 
Stato non può infatti abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole 
stabilite in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno dunque 
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Para a Corte, o automatismo desta espécie decisão, quando 

confirmada judicialmente, não é nada menos que um reflexo do princípio da 

estreita legalidade que permeia a disciplina de Imigração, sendo incabido atribuir 

legalidade a um ato que, desde seu início, foi envolvido por práticas ilegais 

(fazendo menção, neste caso, à entrada clandestina em território italiano). 

Mas de maneira diferente é o tratamento do tema do Acompanhamento 

coercitivo dos Transmigrantes à fronteira como meio de execução de Decisões de 

Regresso proferidas na esfera administrativa, pois envolve Transmigrantes que 

adentraram ao território italiano por meios legais (com visto de turista, autorização 

para estudo ou trabalho). Neste assunto, vários problemas de compatibilidade 

com o sistema das liberdades fundamentais previstos no artigo 13 da Constituição 

italiana passaram a ser verificados. Os direitos fundamentais à liberdade pessoal 

e à tutela jurisdicional formaram a base de importantes pronunciamentos da 

Corte.  

O primeiro assunto pode ser apresentado pela Sentença 105/2001759, a 

qual afirmou que: os Transmigrantes são titulares do direito à liberdade pessoal 

previsto na Constituição italiana; e que a medida de detenção e o 

acompanhamento coativo à fronteira devem ser obrigatoriamente convalidados 

judicialmente, por restringirem tal liberdade pessoal. Vale mencionar que a partir 

desta decisão foi declarada a inconstitucionalidade da matéria constante do Texto 

Único de 1998 sobre Imigração e condição do estrangeiro (Dec. Leg. 286/1998) 

que excluía qualquer forma de efeito suspensivo ao recurso interposto contra o 

decreto do prefeito que determinava o Regresso (neste caso de ordem 

administrativa) ou o acompanhamento coercitivo até a fronteira.  

                                                                                                                                  
rispettate, e non eluse, o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere 
sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a 
tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di 
situazioni illegali”. “CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 353/1997. Deposito in 
cancelleria: 21 novembre 1997. Disponível em: < 
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 set. 2013.  

759 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 105/2001. Deposito in cancelleria: 10 aprile 
2001. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 11 
set. 2013. 
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A partir da promulgação da Lei Bossi Fini em 2002 a Corte 

constitucional retomou o assunto relativo ao Regresso e detenção de 

Transmigrantes. A Sentença 222/2004760 entendeu que a disciplina de 

acompanhamento dos Transmigrantes à fronteira não pode contrastar com o seu 

direito de defesa, ou seja, que a convalidação da decisão administrativa, por meio 

de decisão judicial, deve ser desenvolvida antes do Regresso, atendido o direito 

ao contraditório e às demais garantias de defesa. A única diferença de tratamento 

jurídico entre cidadão e estrangeiro definida pela Corte foi a menção à 

necessidade de garantia de um intérprete para acompanhar o ato, sob o 

fundamento de que tal diferenciação visa a garantia de tutelar o próprio direito 

frente a um magistrado761. 

Por sua vez, com a Sentença 223/2004762 a Corte retorna ao assunto, 

notadamente quanto à possibilidade de detenção por violação da ordem 

administrativa de Regresso. Segundo a decisão, a detenção do Transmigrante por 

este reato (tratado como uma simples contravenção e punido com detenção de 

seis meses a um ano) é decisamente incabível por aplicar pena inferior à previsão 

do Código Penal italiano quanto ao cabimento de medidas coercitivas, as quais 

necessitam de penas mais longas para justificar a detenção. 

Quanto às penas previstas pelo não cumprimento da proibição de 

reingresso ao território italiano a partir de uma Decisão de Regresso, a Corte se 

pronunciou por meio da Sentença 466/2005763. A declaração da 

inconstitucionalidade da disciplina de Regresso introduzida a partir da Lei Bossi-

Fini se referiu à adoção de penas mais severas para o Transmigrantes que, já 

                                            
760 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 222/2004. Deposito in cancelleria: 07 aprile 

2004. Disponível em: < http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 
set. 2013. 

761 Neste sentido citam-se as precedentes Sentenças 198 e 227/2000, que tratam do direito à 
tradução como parte do direito de defesa. No entanto, em ambas decisões a Corte argumentou 
que o Juiz dispõe de poderes para verificar o efetivo conhecimento da decisão por parte do 
estrangeiro envolvido, analisando se será necessária, ou não, a tradução dos atos. 

762 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 223/2004. Deposito in cancelleria: 15 luglio 
2004. Disponível em: < http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 
set. 2013. 

763 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 466/2005. Deposito in cancelleria: 28 
dicembre 2005. Disponível em: < http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso 
em: 14 set. 2013. 
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denunciados pelo crime de reingresso no território sem a devida autorização, 

reentrasse novamente no território. Neste sentido, afirmou que o legislador de 

2002 simplesmente transformou em delito uma simples contravenção, o que seria 

inaceitável764. 

Com relação à temática multicultural, apresentada nesta Tese, a Corte 

constitucional italiana também contribuiu diretamente com algumas reflexões a 

partir da verificação de notáveis transformações na Sociedade italiana, 

notadamente com relação ao direito à identidade religiosa e cultural envolvendo 

os Transmigrantes, por exemplo. Embora referido assunto não seja o objeto deste 

estudo, não custa mencionar a contribuição da jurisprudência constitucional e 

administrativa nestes assuntos, demonstrando uma tentativa de composição dos 

conflitos por meio de um equilíbrio entre os diversos direitos e princípios 

constitucionais envolvidos, sob a bandeira da defesa dos Direitos Humanos765.  

Algumas decisões relativas ao direito à vida familiar também possuem 

relação com a temática do Regresso e Afastamento dos Transmigrantes. As mais 

                                            
764 A Corte declarou, portanto, ilegítimo o artigo 13, e 13-bis do Texto Único em matéria de 

Imigração com as modificações advindas no ano de 2002. 
765 A título informativo, entende-se que tal equilíbrio se constitui sob a égide de uma Constituição 

que nunca propiciou uma reflexão profunda e radical acerca do conceito de Cultura e conflitos 
Culturais em uma Sociedade democrática marcada por transformações propiciadas pelas 
ondas migratórias em direção à Europa. Na Itália, a temática do “véu islâmico” remete a uma 
pronúncia do Conselho de Estado por meio do Dec. 3076/08. Segundo consta, diante da 
ausência de legislação a respeito, o Conselho passou a indicar que a proibição de usar o niqab 
ou a burqa em locais públicos refere-se à dificuldade de reconhecimento da pessoa em locais 
públicos ou abertos ao público, mas não uma proibição à utilização de tais vestimentas. 
Segundo a decisão, trata-se, portanto, de uma medida de segurança pública sem ligação com 
preferências religiosas ou Culturais (ITALIA. Consiglio di Stato. Decreto 3076/08. Disponível 
em: <http://www.giustizia-amministrativa.it/>. Acesso em: 28 ago. 2013). Com relação ao 
episódio conhecido como “crucifixos italianos” tal tema foi retomado após uma medida de 
urgência do Tribunal de Aquila que ordenou fossem os crucifixos retirados de uma sala de aula 
da cidade de Ofena, frequentada por duas alunas islâmicas. Logo em seguida, o presidente do 
mesmo Tribunal revogou a medida em questão. Neste ínterim o Tribunal Administrativo 
Regional do Vêneto enviou o assunto para Consulta a qual declarou serem errôneos os 
pressupostos utilizados pelo magistrado a quo para fundamentar a decisão de remoção dos 
crucifixos. Sem adentrar no mérito da questão, a Consulta menciona que a Constituição italiana 
não proíbe nem mesmo obriga a fixação de crucifixos, tratando dos mesmos como um símbolo 
que, além de ser religioso, é Cultural e nacional. Conforme menciona Locchi, as Supremas 
Cortes constitucuionais e administrativas até hoje nunca afrontaram a questão do conteúdo e 
dos limites do princípio da laicidade do Estado com referência aos símbolos Culturais e 
religiosos minoritários, enquanto que a questão dos crucifixos (na condição de símbolo 
religioso majoritário) restou prontamente abordada. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli 
stranieri. p. 218. 
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consideráveis decisões são aquelas citadas por Bascherini766: as sentenças 

199/1986767, 28/1995768 e 203/1997769. A primeira decisão reconheceu ilegítima a 

Decisão de Regresso aplicada a um Transmigrante menor de dezoito anos e em 

condições de abandono na Itália, ordenando, por analogia, que este deveria ser 

equiparado como cidadão italiano em potencial, conforme a mesma proteção 

assegurada pela lei italiana nos casos de adoção. A segunda decisão reconheceu 

a natureza fundamental do direito à unidade familiar, mencionando que limitações 

a partir da aplicação de uma Decisão de Regresso somente seriam admissíveis 

diante do equilíbrio com outros valores a serem levados em consideração770. A 

última decisão retorna ao assunto do direito à reunificação familiar, interpretando-

o não mais como um direito do chefe da familiar a se reunir com seus familiares, 

mas sim como um direito fundamental de cada componente familiar, mesmo 

aquelas constituídas de fato, decidindo pela permanência do Transmigrante no 

território italiano. 

Da análise das decisões mencionadas é possível perceber a tendência 

a um aumento da jurisdicionalização das questões relativas aos Imigrantes, na 

medida em que são gradualmente contestadas. Conforme afirma Bascherini771, 

esta jurisdicionalização demonstra-se problemática e parcial. Problemática porque 

transfere ao juiz, confiando à sensibilidade (Mundo da Vida) e à Cultura 

constitucional (Sistema) deste, amplas tarefas de interpretação conforme a 

constituição das normas vigentes. Parcial porque uma efetiva jurisdicionalização 
                                            

766 BASCHERINI, Gianluca. Immigrazione e diritti fondamentali. L´esperienza italiana tra storia 
costituzionale e prospettive europee. Napoli: Jovene editore, 2007. p. 127. 

767 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 199/1986. Deposito in cancelleria: 18 luglio 
1986. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 
set. 2013. 

768 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 28/1985. Deposito in cancelleria: 19 gennaio 
1995. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 
set. 2013. 

769 CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza 203/1997. Deposito in cancelleria: 26 giugno 
1997. Disponível em: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>. Acesso em: 14 
set. 2013. 

770 Neste caso específico foi levada em consideração a relevância do valor sócio-econômico do 
trabalho doméstico e familiar, e consequentemente o direito da dona-de-casa à unificação 
familiar com seu filho menor, momento em que a lei (943/1986) dispunha que o exercício de 
atividade laboral era pressuposto necessário para o exercício de tal direito. 

771 BASCHERINI, Gianluca. Immigrazione e diritti fondamentali. L´esperienza italiana tra storia 
costituzionale e prospettive europee. p. 232. 
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dos casos de Regresso – mediante um controle jurisdicional efetivo destas 

medidas e uma garantia ao direito de defesa – limitaria a eficácia do próprio 

mecanismo de Regresso e Afastamento do território, tendo em vista que 

pouquíssimos casos com esta matéria são levados ao judiciário. 

No entanto, é indubitável que a jurisprudência constitucional colocou 

um freio nos casos referentes à disciplina de Regresso, tentando manter um 

compromisso razoável entre segurança pública, respeito aos Direitos Humanos e 

a outras garantias fundamentais em matéria de liberdade pessoal. Também, 

embora muitas vezes indiretamente, enalteceu a necessidade de respeito aos 

Direitos Humanos dos Transmigrantes e demonstrou certa flexibilidade em 

ampliar o leque de considerações sobre a vida familiar e a Dignidade destes 

diante de uma possibilidade de Afastamento de um dos membros da família. 

Após este panorama da Corte constitucional italiana sobre a matéria de 

Regresso dos Transmigrantes localizados no seu território, se faz necessário 

avaliar alguns casos em que se pronunciaram o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos - TEDH e o Tribunal de Justiça da União Europeia – TJUE , a fim de 

demonstrar a atual perspectiva Europeia sobre o tema. 

6.4 A JURISDICIONALIZAÇÃO DE CASOS ENVOLVENDO DECISÕES DE 

REGRESSO E OS DIREITOS HUMANOS DOS TRANSMIGRANTES NO 

ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA  

As questões migratórias adquirem sempre um maior relevo não 

somente a nível nacional, mas também a nível europeu. No âmbito das Cortes 

Europeias de Direitos Humanos, inicia-se pela análise do direito da Convenção 

Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais - 

CEDH, o qual será apresentado por meio de referimentos a uma seleção de 

casos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos - TEDH772 envolvendo Estados-

                                            
772 Com sede em Estrasburgo e criado no ano de 1959, o TEDH não é uma instituição da União 

Europeia mas um órgão do Conselho da Europa, proporciona um nível adicional de proteção 
em caso de alegadas violações dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos 
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membros da União Europeia. Em seguida pretende-se ilustrar sucintamente o 

direito da União Europeia por meio da referência às disposições da Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia e a consequente interpretação desta 

matéria junto ao TJUE773. 

Embora já tenha sido objeto de análise, não custa relembrar que nos 

últimos dez anos a UE emitiu várias normas acerca do tema Imigração para 

determinar categorias de pessoas, as quais envolvem tanto Transmigrantes em 

condição considerada legal quanto aqueles que não possuam situação regular de 

acordo com as regras da União. Por possuir a matéria da proteção dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes alcance Transnacional, não custa lembrar que a 

contribuição das Cortes constitucionais dos países europeus na definição e 

proteção destes direitos não podem ser realizadas isoladamente, ou seja, 

somente no âmbito dos Estados nacionais.  

                                                                                                                                  
do Homem. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem foi criado em 1959 pela Convenção 
para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950), a fim de 
garantir o respeito das obrigações resultantes desta Convenção pelos Estados Contratantes. O 
Tribunal aprecia todos os casos relativos à interpretação e aplicação da Convenção que lhe 
são apresentados nas condições a seguir referidas. No entanto, a sua competência 
contenciosa só pode ser exercida em relação aos Estados que tenham declarado aceitá-la 
como plenamente vinculativa, ou autorizado ou aprovado que determinado processo seja 
submetido ao Tribunal. Fonte: TEDH - Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem. Disponível em: 
<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>. Acesso em: 01 set. 2013. 

773 No âmbito dos tratados da União Europeia foi instituído em 1952 seu próprio órgão jurisdicional 
com o nome de Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias até a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, cuja denominação restou posteriormente modificada para Tribunal de 
Justiça da União Europeia – TJUE. Com sede em Luxemburgo, é composto por três 
jurisdições: o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral (criado em 1988) e o Tribunal da Função 
Pública (criado em 2004). Desde que foram criadas, as três jurisdições proferiram cerca de 15 
000 acórdãos. Dentre suas competências cita-se: a de fiscalizar a legalidade dos atos das 
instituições da União Europeia; assegurar o respeito, pelos Estados-Membros, das obrigações 
decorrentes dos Tratados; interpretar o direito da União a pedido dos juízes nacionais. O TJUE 
constitui assim a autoridade judiciária da União Europeia e vela, em colaboração com os 
órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, pela aplicação e a interpretação uniforme do 
direito da União. Fonte: UE - União Europeia (site oficial). Disponível em: <www.europa.eu>. 
Acesso em: 12 set. 2013. Vale mencionar que nem todos os Estados-membros são vinculados 
aos vários atos legislativos da UE em matéria de asilo, gestão de fronteiras e Imigração (como 
a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido). Além disso, muitos instrumentos da UE concernentes às 
fronteiras – entre estes o Acordo Schengen – se aplicam a alguns terceiros países como a 
Islândia, Noruega e Suíça. Enquanto todos os Estados-membros do Conselho da Europa 
participam do TEDH, nem todos ratificaram ou aderiram ao protocolo adicional da CEDH. 
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Conforme defende Locchi774, a existência de uma proteção em 

múltiplos níveis dos direitos na Europa é tema de um debate encorpado e 

constante, no âmbito dos quais numerosas e influentes vozes críticas têm 

questionado a característica deste sistema de proteção jurisdicional dos direitos 

ou, de uma forma mais substancial, o sinal realmente emancipatório de tal 

proliferação dos direitos e das formas de proteção.  

A autora afirma que o que parece inegável é que a proteção judicial dos 

Transmigrantes na Europa não seja mais enquadrável somente a nível nacional, 

tendo em vista o fato de que o ius publicum europeum em via de formação é o 

resultado de um "fenômeno macro da circulação de modelos jurídicos" que 

operam de forma interativa nos ordenamentos dos Estados membros da União 

Europeia, através de influências mútuas e recíprocas, bem como no direito e na 

jurisprudência dos Tribunais que, por sua vez, produzem um "efeito uniformador 

do retorno" sobre os ordenamentos nacionais. 

Significa, portanto, que a particular estrutura da União Europeia 

propicia um diálogo interativo entre os ordenamentos jurídicos e também entre os 

Tribunais, possibilitando uma ampliação na proteção dos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes. Locchi775 enfatiza que a tutela destes direitos é caracterizada 

pela multiplicação e interação das fontes e juízes dispostos em diversos níveis, 

mencionando que é possível verificar que o direito constitucional europeu se 

alimenta de ao menos seis fontes diversas: a CEDH de Estrasburgo, as Cortes de 

Justiça, a Carta de Nice (como soft Law), a jurisprudência de Luxemburgo do TJ, 

a jurisprudência constitucional nacional e aquela regional, quando possível. 

Por esta razão, a fim de atender ao objetivo desta Tese, devem ser 

levadas em consideração e também analisadas algumas orientações 

jurisprudenciais das cortes europeias competentes: trata-se do TEDH e do TJUE, 

o que fortalece a possibilidade de um caráter pluralista para a tutela dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso. 

                                            
774 LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 224. 
775 LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli stranieri. p. 223. 
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6.4.1 O posicionamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos diante da 

análise de Decisões de Regresso envolvendo os Transmigrantes na União 

Europeia 

Neste momento serão apresentados alguns casos selecionados e 

analisados776 a partir das decisões pronunciadas pelo TEDH em matéria de 

Imigração envolvendo os direitos da CEDH. Além disso, ilustra-se o direito da UE 

por meio do referimento de algumas disposições interpretadas pelo TJUE no que 

concerne ao direito dos Transmigrantes.  

O TEDH vem desenvolvendo importantes tendências jurisprudenciais 

em matéria de Imigração, independentemente do fato de que matérias relativas 

ao ingresso, permanência e Regresso de Transmigrantes não sejam por este 

tratadas diretamente777. O TEDH só pode apreciar queixas por violação dos 

direitos e liberdades garantidos pela Convenção se o queixoso tiver esgotado, no 

seu país, todos os meios que a lei lhe faculta para tentar remediar a violação. Mas 

mesmo de maneira indireta, algumas regras da CEDH tem imposto alguns limites 

ao poder estatal de dispor sobre a condição jurídica dos Transmigrantes nos 

países europeus778.  

                                            
776 Cabe ressaltar que a seleção dos casos não procura esgotar o leque das temáticas abordadas 

pelo TEDH e pelo TJUE sobre os Imigrantes. Trata-se, portanto, de uma escolha aleatória, por 
amostragem, visando apresentar o posicionamento destas Cortes, direta ou indiretamente, 
sobre o tema de Regresso. 

777 Afirma-se que o TEDH trata do assunto de maneira indireta, pois apenas algumas das suas 
disposições mencionam expressamente os estrangeiros ou circunscrevem certos direitos aos 
cidadãos ou residentes legais (considerando-se, por exemplo, os artigos 2 º, 3 º e 4 º do 
Protocolo 4 e o artigo 1 º do Protocolo n º. 7). Em relação às questões relativas à Imigração, no 
entanto, o Tribunal de Direitos Humanos estabeleceu um extenso corpo de jurisprudência e as 
questões abordadas referem-se principalmente aos artigos 3º, 5º, 8º e 13. Fonte: AGENZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI. Manuale sul diritto europeo in 
materia di asilo, frontiere e immigrazione. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione europa, 2013. 

778 Cabe mencionar algumas generalidades dos processos apresentados junto ao Tribunal: 
“Qualquer Estado contratante (queixa estadual) ou qualquer particular, na condição de nacional 
ou estrangeiro, que se considere vítima de uma violação da Convenção (queixa individual) 
pode dirigir directamente ao Tribunal de Estrasburgo uma queixa alegando a violação por um 
Estado contratante de um dos direitos garantidos pela Convenção. [...] O processo no Tribunal 
é contraditório e público. As audiências são públicas, salvo se a secção/tribunal pleno decidir 
de maneira diferente em virtude de circunstâncias excepcionais. As alegações e outros 
documentos depositados na secretariado do Tribunal pelas partes são acessíveis ao público. 
Os requerentes individuais podem apresentar as suas próprias queixas, mas a representação 
por advogado é aconselhada, e mesmo obrigatória para as audiências ou depois de a queixa 
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O artigo 3º da CEDH, que diz respeito à proibição de tortura e outros 

tratamentos ou penas desumanas e degradantes, representa um extraordinário 

instrumento de limitação da Soberania dos Estados, notadamente com relação ao 

poder de aplicação de Decisões de Regresso dos Transmigrantes. Um dos 

primeiros casos de aplicação do artigo 3º a Transmigrantes passíveis de 

extradição e Afastamento do território de um Estado pertencente ao TEDH 

envolve o Reino Unido no caso Soering de 1989779. Neste caso o Tribunal 

entendeu que o procedimento penal a que Soering seria submetido nos EUA- 

conhecido como "corredor da morte" – violaria o artigo 3º. Em função deste 

controverso entendimento, o Regresso de Soering só foi autorizado quando os 

Estados Unidos se prontificaram a tomar uma série de garantias para que ele não 

sofresse o procedimento penal que, nos termos da CEDH, consistia em pena 

desumana780. 

Outro caso datado de 1991 envolveu a Suécia e o chileno Cruz 

Varas781. Neste momento o Tribunal foi mais uma vez confrontado sobre a 

                                                                                                                                  
ser declarada admissível. O Conselho da Europa criou um sistema de assistência judiciária 
para os queixosos sem recursos suficientes. As línguas oficiais do Tribunal são o francês e o 
inglês, mas as queixas podem ser apresentadas numa das línguas oficiais dos Estados 
contratantes. Depois de uma queixa ser declarada admissível, uma das línguas oficiais do 
Tribunal deverá ser utilizada, salvo se o presidente da secção/tribunal pleno autorizar o uso da 
língua até aí utilizada na queixa”. PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL. 
Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC). Disponível em: 
<http://www.gddc.pt/apresentacao/quem-somos.html>. Acesso em: 01 set. 2013. 

779 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 14038/88. 07 july 1989. Case of 
Soering v. The United Kingdom. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619#{"itemid":["001-57619"]}>. 
Acesso em: 15 ago. 2013. 

780 Soering havia cometido um homicídio nos Estados Unidos e havia fugido para a Inglaterra. Os 
Estados Unidos requereram a extradição. O tribunal foi acionado por Soering, que argumentou 
em seu pedido a negação do pedido de extradição, por constituir uma violação do art. 3º da 
Convenção que impede a extradição de pessoa que no país destinatário venha sofrer (ou haja 
grande risco de sofrer) tortura ou pena ou tratamento cruel e degradante. O tribunal entretanto, 
não enfrentou diretamente o argumento da ilegalidade da pena de morte em si, mas entendeu 
que a forma de execução da pena de morte pode vir a constituir uma pena cruel, levando em 
consideração as circunstâncias pessoais do condenado (possuía apenas 18 anos quando 
cometeu o crime, com estado mental fragilizado. EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. 
Application n. 14038/88. 07 july 1989. Case of Soering v. The United Kingdom. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619#{"itemid":["001-57619"]}>. 
Acesso em: 15 ago. 2013. 

781 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 15576/89. 20 march 1991. Case of 
Cruz Varas and others v. Sweden. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57674>. Acesso em: 15 ago. 
2013. 
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legalidade de um procedimento de Regresso. Cruz Varas, sua mulher e filho 

alegaram que não poderiam ser expulsos porque o primeiro havia participado de 

organizações clandestinas de resistência à ditadura chilena e havia grande 

possibilidade de ser submetido a tortura caso fosse enviado novamente para o 

Chile. Neste caso o Regresso foi autorizado pelo Tribunal sob o argumento de 

que não haviam sido satisfatoriamente comprovados no processo os fatos 

alegados pelo requerente, os quais seriam imprescindíveis para requerer a tutela 

dos direitos dos envolvidos. Mas cabe mencionar que, independentemente do fato 

de ter sido autorizado o Regresso, foram analisados previamente às condições do 

caso, demonstrando a preocupação com a garantia dos Direitos Humanos dos 

envolvidos. 

Por meio de outras decisões a respeito da matéria o TEDH passou a 

demonstrar que o princípio da Dignidade dos envolvidos deveria ser levado em 

consideração no momento da deliberação e análise do julgamento, denotando a 

responsabilidade dos Estados quando da autorização de Regresso de um 

Transmigrante. Mesmo em casos envolvendo a luta contra o terrorismo o Tribunal 

entendeu que o Transmigrante a sofrer Afastamento deveria ser protegido contra 

os riscos que o Ser Humano envolvido sofreria no seu país de origem. No julgado 

37201/2006782, envolvendo um cidadão da Tunísia, o Tribunal recordou os 

princípios gerais relativos à responsabilidade dos Estados no caso de 

Afastamento, mesmo que o Transmigrante envolvido fosse suspeito da prática de 

terrorismo no seu país de origem. 

Neste norte cita-se também o entendimento do Tribunal de que o 

Estado que entenda pelo Afastamento do Transmigrante do seu território deve 

levar em consideração as condições de saúde deste. Seriam, portanto contrárias 

ao artigo 3º as Decisões de Regresso que não permitissem a um Transmigrante 

                                            
782 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 37201/06. 28 february 2006. Case 

of Soering v. The United Kingdom. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-85276>. Acesso em: 15 ago. 
2013. 
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doente de receber no país de destino os cuidados médicos adequados e os 

tratamentos necessários783. 

O direito à liberdade e à segurança é exposto no artigo 5º784 da CEDH, 

o qual impõe aos Estados a não arbitrariedade da detenção, sendo necessário 

não somente o respeito à reserva legal, mas também a utilização de uma espécie 

de proporcionalidade e nexo de causalidade entre a medida de detenção e os fins 

previstos na Convenção. Igualmente, quando a manutenção do Transmigrante no 

local de detenção previamente à Decisão de Regresso passa a denotar 

tratamento desumano e degradante, o Tribunal se pronunciou a favor da violação 

do artigo 3º - sobre proibição de tortura e outros tratamentos ou penas 

desumanas e degradantes - no caso Muskhadzhiyeva contra a Bélgica, diante da 

detenção de quatro crianças e sua mãe durante mais de um mês antes de 

deportá-los para a Polônia. Neste caso restou entendido que a Bélgica violou a 

                                            
783 A este respeito são as decisões do TEDH: sentença B.B. v. França de 07.09.1998; Tatete v. 

Suíça de 06.07.2000 e Kiyami Karagoz contra França de 15.11.2001. EUROPEAN COURT OF 
HUMAN HIGHTS. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHA
MBER","CHAMBER"]}>. Acesso em: 15 ago. 2013.  

784 “ARTIGO 5° (Direito à liberdade e à segurança). 1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e 
segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo 
com o procedimento legal: a) Se for preso em consequência de condenação por tribunal 
competente; b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma decisão tomada, 
em conformidade com a lei, por um tribunal, ou para garantir o cumprimento de uma obrigação 
prescrita pela lei; c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a autoridade judicial 
competente, quando houver suspeita razoável de ter cometido uma infração, ou quando houver 
motivos razoáveis para crer que é necessário impedi-lo de cometer uma infração ou de se pôr 
em fuga depois de a ter cometido; d) Se tratar da detenção legal de um menor, feita com o 
propósito de o educar sob vigilância, ou da sua detenção legal com o fim de o fazer 
comparecer perante a autoridade competente; e) Se tratar da detenção legal de uma pessoa 
susceptível de propagar uma doença contagiosa, de um alienado mental, de um alcoólico, de 
um toxicómano ou de um vagabundo; f) Se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa 
para lhe impedir a entrada ilegal no território ou contra a qual está em curso um processo de 
Regresso ou de extradição 2. Qualquer pessoa presa deve ser informada, no mais breve prazo 
e em língua que compreenda, das razões da sua prisão e de qualquer acusação formulada 
contra ela. 3. Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea 
c), do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado 
habilitado pela lei para exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada num prazo razoável, 
ou posta em liberdade durante o processo. A colocação em liberdade pode estar condicionada 
a uma garantia que assegure o comparecimento do interessado em juízo. 4. Qualquer pessoa 
privada da sua liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de 
que este se pronuncie, em curto prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene 
a sua libertação, se a detenção for ilegal. 5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou detenção em 
condições contrárias às disposições deste artigo tem direito a indenização”. Fonte: TEDH - 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>. Acesso em: 01 set. 2013. 
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proibição de tortura e outras formas de maus-tratos e o direito à liberdade das 

quatro crianças. Desde Outubro de 2009, as famílias com crianças começaram a 

ser alojadas nas chamadas "unidades de alojamento" em vez de centros de 

detenção785.  

Voltando ao artigo 5º, as garantias ali expostas vinculam os Estados 

contratantes sempre que se perceba a limitação ou a privação da liberdade 

pessoal de um Transmigrante diante de uma detenção prevista na Convenção, 

bem como nos casos de detenção em zonas de trânsito de aeroportos que se 

prolonguem no tempo, antes da determinação do Afastamento. Cita-se como 

exemplo o caso envolvendo cidadãos da Somália, os quais foram mantidos por 

vinte dias na zona de trânsito internacional do aeroporto de Paris sob constante 

vigilância da força policial, restando verificado pelo Tribunal a violação ao artigo 

5º, I, f. Segundo a decisão, tal medida poderia ser tomada apenas para contrariar 

a “Imigração ilegal” e, em qualquer caso, deveria cumprir os tratados de Direitos 

Humanos ratificados pelo Estado. O Tribunal também argumentou que a detenção 

excessiva em um centro de detenção, a propósito de assumir o comando da 

solicitação de asilo ou de execução do Regresso deve sempre levar em 

consideração a impossibilidade da remoção indevida da liberdade pessoal e 

privaria o sujeito do direito de acesso aos procedimentos para o reconhecimento 

dos seus direitos786. 

Mais recentemente o Tribunal, no caso Zeciri contra a Itália787, 

entendeu pela aplicabilidade do artigo 5º também nos casos de detenção de 

Transmigrantes em centros de detenção provisória diante da condição irregular 

destes. Neste caso foi reconhecido o direito de ressarcimento diante da detenção 

considerada injusta, em que o Transmigrante possuía sim a condição de vítima, 

                                            
785 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 41442/2007 19 january 2010. Case 

of Muskhadzhiyeva and others v. Belgium. Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-
press/pages/search.aspx?i=003-2998214-3304657>. Acesso em: 15 ago. 2013. 

786 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 41442/2007 19 january 2010. Case 
of Muskhadzhiyeva and others v. Belgium. Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-
press/pages/search.aspx?i=003-2998214-3304657>. Acesso em: 15 ago. 2013. 

787 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 55764/2000. 04 august 2005. Case 
of Zeciri v. Italy. Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
70041>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
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mencionando, mesmo que indiretamente, que os centros de detenção provisória 

se equiparam às prisões. Há que se mencionar que tais julgamentos despendem 

considerável atenção ao cumprimento do artigo 6º788 da CEDH, o qual trata do 

direito a um processo equitativo. Tal disposição possibilitou ao Tribunal adotar 

importantes pronúncias voltadas a garantir os direitos de defesa dos 

Transmigrantes afetados por uma Decisão de Regresso.  

Com relação à matéria relativa ao direito de reunião ou reagrupamento 

familiar789 frente a uma Decisão de Regresso, embora o TEDH tenha se declarado 

por diversas vezes incompetente para tratar da matéria específica, interveio na 

questão do Regresso de Transmigrantes que conviviam com os próprios 

familiares no país de residência. Ao desenvolver uma leitura do artigo 8º790 da 

                                            
788 “Artigo 6º. (Direito a um processo equitativo). 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa 

seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e 
imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal 
dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser 
proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da 
moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa Sociedade democrática, quando 
os interesses de menores ou a proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, 
na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, 
a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça. 2. Qualquer pessoa 
acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido 
legalmente provada. 3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: a) Ser informado 
no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da 
acusação contra ele formulada; b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação 
da sua defesa; c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha 
e, se não tiver meios para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um 
defensor oficioso, quando os interesses da justiça o exigirem; d) Interrogar ou fazer interrogar 
as testemunhas de acusação e obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de 
defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação; e) Fazer-se assistir 
gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no processo”. 
Fonte: TEDH - Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>. Acesso em: 01 
set. 2013. 

789 Reagrupamento familiar diz respeito a situações em que uma pessoa residente num Estado-
Membro da União Europeia ou do Conselho da Europa, quer ser alcançada por membros da 
família que deixaram seu país de origem quando migrou. 

790 “Artigo 8.º(Direito ao respeito pela vida privada e familiar). 1. Qualquer pessoa tem direito ao 
respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode 
haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência 
estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa Sociedade democrática, seja 
necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem - estar 
econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da 
saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros”. Fonte: TEDH - 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>. Acesso em: 01 set. 2013. 
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Convenção, mesmo afirmando que o Transmigrante não possuía a garantia de 

não ser afastado do país de residência, são impostos limites ao poder estatal da 

Decisão de Regresso com o fim de evitar práticas contrastantes com as políticas 

de integração dos residentes de longo período.  

Após a segunda metade dos anos noventa o Tribunal passou a 

ponderar dois critérios a fim de avaliar a legitimidade da Decisão de Regresso 

contra um membro de uma família residente na União Europeia: a conduta anti-

social ou criminal e o elo social e afetivo mantido por este com o território, o que 

resultou na efetivação da Decisão de Regresso de Transmigrantes residentes de 

longo período e inclusive pertencentes à segunda geração, incluindo alguns 

nascidos no território italiano. Como exemplo cita-se o caso Cherif contra Itália. 

Neste caso um cidadão da Tunísia, embora casado com uma italiana com a qual 

teve três filhos, foi expulso do território italiano por suspeita de se envolver com 

terroristas islâmicos e endereçado para seu país de origem para cumprimento de 

pena imposto por tal Estado. O Tribunal impôs tal decisão por 4 votos contra 3. 

Para os três magistrados vencidos, embora seja necessário proteger-se da 

ameaça do terrorismo, a proteção mais segura contra essa ameaça deve ser o 

respeito pelos Direitos Humanos, incluindo o direito ao respeito pela vida familiar, 

afirmando que violência, na realidade, é suscetível de gerar mais violência791. 

Com o caso Boultif792 contra Suíça julgado em 2001, o Tribunal fixou 

com certa clareza os critérios relevantes a serem utilizados na avaliação da 

ilegitimidade da Decisão de Regresso de um Transmigrante, nos termos do artigo 

8º em comento. Para tanto, foram levados em consideração, para a análise da 

Decisão de Regresso ou da sua negação, os seguintes critérios: conduta anti-

social do estrangeiro, alcance ou natureza de crime eventualmente cometido, 

inserção e envolvimento pessoal e social do envolvido e de seus familiares (filhos 

                                            
791 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 1860/2007. 07 april 2009. Case of 

Cherif and others v. Italy. Disponível em: 
<http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_4&previsiousPage=mg_
1_20&contentId=SDU146771>. Acesso em: 15 ago. 2013. 

792 EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 54273/2000. 02 august 2001. Case 
of Boultif v. Switzerland. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59621>. Acesso em: 15 ago. 
2013. 
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e esposa, neste caso) na Sociedade de residência, tempo decorrido desde a 

chegada do Transmigrante no país de residência, nacionalidade dos demais 

integrantes da família, duração do matrimônio, gravidade ou prejuízos advindos 

do afastamento deste da sua família, dentre outros. Neste acórdão o Tribunal 

declarou que excluir uma pessoa de um Estado onde vivem os seus familiares 

mais próximos pode constituir uma ingerência no direito ao respeito da vida 

familiar tal como é previsto no artigo 8.°, n.°1, da CEDH. De igual modo, segundo 

jurisprudência assente do Tribunal de Estrasburgo, só se pode permitir a 

separação de uma pessoa dos seus familiares quando for demonstrado que esta 

é necessária numa Sociedade democrática, isto é, justificada por uma 

necessidade social imperiosa e, nomeadamente, proporcional ao objetivo legítimo 

prosseguido793. 

Independentemente do fato do Tribunal de Estrasburgo assinalar novas 

tendências quanto ao tema do Regresso e proteção da família do Transmigrante, 

nos termos do artigo 8º, I, parece surgir uma incógnita quanto à tentativa de 

equilibrar o citado inciso com o inciso II794 do mesmo artigo. Isto porque são 

diversas as declinações que citam o “interesse público” a fim de justificar o 

Regresso de Transmigrantes. São também inúmeras as Decisões de Regresso na 

esfera administrativa envolvendo Transmigrantes que não representam qualquer 

espécie de ameaça para a ordem pública ou segurança, fundadas na suposta 

necessidade de preservar o bem-estar econômico do país.  

 

                                            
793 Neste sentido Bascherini complementa que estas decisões do TEDH demonstram o 

reconhecimento de que o direito ao respeito da vida familiar não constitui somente uma 
situação jurídica pura e simples, a qual não envolve somente o sujeito ou Imigrante a ser 
expulso, mas sim pode ser invocado por meio de ações autônomas por iniciativa dos familiares 
afetados pela decisão. BASCHERINI, Gianluca. Immigrazione e diritti fondamentali. 
L´esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee. p. 247. 

794 “Artigo 8º. [...] 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito 
senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa 
Sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, 
para o bem - estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, 
a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros”. 
TEDH - Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>. Acesso em: 01 
set. 2013. 
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Neste sentido contribui Locchi: 

se, infatti, l´esercizio del potere statale di allontanamento dal territorio 
necessita di essere legittimato, in una società democratica, dalla tutela 
di un imperativo bisogno sociale, l´astratta considerazione 
dell´insostenibilità dei costi per il sostentamento del soggiornante privo 
dei requisiti di legge non pare costituire, da sola, un valore in grado di 
incidere proporzionatamente sul diritto alla vita familiare795. 

Ora, torna-se evidente que o Regresso de um Transmigrante deve 

resultar legítimo quando analisada frente ao princípio da proporcionalidade, pois 

mais dilacerante é o sacrifício da esfera individual afetada pela Decisão de 

Regresso. Isto, por si só, faz com que o benefício público obtido com o Regresso 

seja estritamente necessário e devidamente comprovado796. Tal proporcionalidade 

se afere levando em conta os mais variados fatores como a possibilidade de 

estabelecimento da vida no outro país, a situação pessoal do Transmigrante, a 

gravidade do ato cometido e os laços existentes, ou a inexistência destes, com o 

país de origem. Além disso, tem sido objeto de análise a “impossibilidade de fato” 

de manter a vida familiar de maneira digna fora do país que determina o seu 

Regresso797.  

Conforme se pôde perceber, o TEDH não garante ao Transmigrante o 

direito de não sofrer uma Decisão de Regresso, até porque tem rechaçado a 

análise de matéria referente à faculdade dos Estados de decidir sobre o Regresso 
                                            

795 Tradução livre: “se, de fato, o exercício do poder estatal à expulsão do território precisa ser 
legitimado, em uma Sociedade democrática, diante da proteção de uma imperiosa necessidade 
social, a abstrata consideração da insustentabilidade dos custos com o sustento do estrangeiro 
que não atende aos requisitos legais não parecem constituir, por si só, um valor em grau de 
incidir proporcionalmente sobre o direito à vida familiar”. LOCCHI, Maria Chiara. I diritti degli 
stranieri. p. 232. 

796 Neste sentido cita-se a decisão do TEDH de 1988 no caso Berrehab contra Países Baixos. 
Nesta decisão o Tribunal também entendeu que os laços que integram o conceito de vida 
familiar, para efeitos do ora analisado artigo 8º, inclui também as situações em que o Imigrante 
a ser expulso não coabita com o próprio filho, ou mesmo nos casos em que o filho tenha 
nascido de uma relação fora do casamento. EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. 
Application n. 10730/84. 21 june 1988. Case of Berrehab v. the Netherlands. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57438>. Acesso em: 15 ago. 
2013. 

797 Tal posicionamento pode ser verificado no acórdão Amrollahi contra Dinamarca de 2002. Nesta 
mesma decisão o Tribunal mencionou que diante de casos de Regresso como estes, deveria 
ser analisado se o Imigrante, no seu país de origem, estaria possibilitado a constituir família e 
mantê-la dignamente. EUROPEAN COURT OF HUMAN HIGHTS. Application n. 56811/2000. 
11 july 2002. Case of Amrollahi v. Denmark. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-60605>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
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dos Transmigrantes. No entanto, tem se mostrado ativo no tratamento de matérias 

concernentes à CEDH, garantindo uma série de direitos aos Transmigrantes 

submetidos à uma decisão de Regresso, acenando uma série de limites ao poder 

estatal diante da aplicação de uma medida de Regresso que afronte os Direitos 

Humanos dos envolvidos. Vale ressaltar neste momento a possibilidade da 

utilização da Ação Comunicativa como ferramenta útil a ser empregada por 

Transmigrantes nesta condição. A inquietação na busca pela proteção dos 

Direitos Humanos, mesmo quando exauridas todas as instâncias internas de um 

determinado Estado, deve-se aliar a um plano de ação factível a fim de fomentar 

maiores quantidades de decisões do TEDH sobre o assunto, instigando os iguais 

a fim de buscarem igual proteção. 

Igualmente, o Tribunal de Justiça da União Europeia - TJUE também 

tem contribuído para um diálogo interativo entre os ordenamentos jurídicos e 

também entre os Tribunais, embora em menor proporção, com alguns Acórdãos 

referentes ao direitos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso, as 

quais serão analisadas na sequência. 

6.4.2 O Tribunal de Justiça da União Europeia e o caminho (a ser) trilhado na 

proteção dos Direitos Humanos diante da análise de Decisões de Regresso 

envolvendo os Transmigrantes 

Antes de analisar algumas decisões do TJUE, cabe mencionar que 

antes que adquirisse as características e competências atuais, este tribunal 

passou por variados momentos que resultaram na sua evolução técnica-

institucional. O Tratado de Amsterdã atribuiu competência a este Tribunal para 

tratar de matérias relativas ao reenvio prejudicial bem como, dentre outras 

matérias, sobre aquelas elencadas no seu Título IV (vistos, asilo, Imigração e 

outras políticas relativas à livre circulação de pessoas). No entanto, previa 

também algumas importantes derrogações acerca da disciplina ordinária: com o 

intuito de conter o impacto da jurisprudência do Tribunal sobre o Título IV, o seu 

artigo 68 atribuía somente aos juízes nacionais de última instância o mecanismo 

de reenvio prejudicial. 
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Outra limitação das competências jurisdicionais do Tribunal era 

representada pela impossibilidade do mesmo pronunciar-se sobre medidas ou 

decisões relativas ao controle de pessoas nas fronteiras internas e na matéria de 

manutenção da ordem pública e da salvaguarda da segurança interna, o que 

demonstrava a cautela dos Estados em tornar comunitária a matéria Imigração. 

Uma considerável mudança neste panorama foi verificada a partir do 

Tratado de Lisboa798, possibilitando a superação dos supracitados limites. Desde 

então qualquer jurisdição, inclusive aquelas que não são de última instância, 

poderão submeter ao TJUE, nos moldes do artigo 267 do Trata de Funcionamento 

da União Europeia - TFUE799, uma questão envolvendo a interpretação do direito 

europeu, chamado de reenvio prejudicial. Tal modalidade é um processo exercido 

perante o TJUE, permitindo a uma jurisdição nacional interrogar referido Tribunal 

sobre a interpretação ou a validade do direito europeu. Está aberto também aos 

juízes nacionais dos Estados-Membros que podem acessar o TJUE sobre a 

interpretação ou a validade do direito europeu num processo em curso. O reenvio 

prejudicial favorece, assim, a cooperação e a comunicação ativa entre as 

                                            
798 Quanto ao Tratado de Lisboa, também conhecido como Tratado Reformador, em vigor desde 1º 

de dezembro de 2009, “apresenta muitas alterações na estrutura da União, entre elas: rebatiza 
o ‘Tratado da Comunidade Europeia’ de ‘Tratado de Funcionamento da União Europeia’; 
decreta o fim da Comunidade Europeia que é sucedida pela União Europeia, embora ainda 
existam regras em separado sobre a Euratom; derruba a estrutura dos pilares; concede 
personalidade jurídica à UE; inclui o Conselho Europeu e o Banco Central no rol das 
Instituições; cria a figura do Alto Representante da União para os negócios estrangeiros e a 
política de segurança , a quem incumbe de conduzir a política externa e de segurança comum 
da União; e concede mais poderes ao Parlamento Europeu, dentre outras mudanças”. SILVA, 
Karine de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração 
regional: União Europeia, Mercosul e UNASUL. p. 90. 

799 “Artigo 267 (ex-artigo 234.º TCE). O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para 
decidir, a título prejudicial: a) Sobre a interpretação dos Tratados; b) Sobre a validade e a 
interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da União. Sempre 
que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos 
Estados-Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é 
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie. Sempre que 
uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão 
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no 
direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal. Se uma questão desta 
natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional 
relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior 
brevidade possível”. UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: <www.europa.eu>. Acesso 
em: 15 set. 2013. 
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jurisdições nacionais e o TJUE, visando a aplicação uniforme do direito 

europeu800. 

Especificamente sobre os temas relativos ao espaço de liberdade, 

segurança e justiça, o próprio TFUE menciona que tal competência é partilhada 

entre a UE e seus Estados-membros801, ressaltando que o TJUE não é 

competente para fiscalizar a validade das operações dos serviços de polícia, nem 

mesmo para decidir sobre o exercício das responsabilidades dos Estados em 

matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança interna802. 

                                            
800 “Ao contrário dos outros processos jurisdicionais, o reenvio prejudicial não é um recurso 

formado contra um ato europeu ou nacional, mas sim uma pergunta relativa à aplicação do 
direito europeu.prejudicial. Qualquer jurisdição nacional, que deva dirimir um litígio no qual a 
aplicação de uma norma jurídica europeia suscite dúvidas (litígio principal), pode decidir dirigir-
se ao Tribunal de Justiça para resolver estas dúvidas. Existem, então, dois tipos de reenvio 
prejudicial: o reenvio para interpretação da norma europeia: o juiz nacional solicita ao Tribunal 
de Justiça que especifique um ponto de interpretação do direito europeu para o poder aplicar 
corretamente; o reenvio para apreciação da validade da norma europeia: o juiz nacional solicita 
ao Tribunal de Justiça que controle a validade de um ato jurídico europeu. O reenvio prejudicial 
constitui, assim, um reenvio «de juiz para juiz». Embora possa ser solicitado por uma das 
partes no pleito, é a jurisdição nacional que toma a decisão de instar o Tribunal de Justiça. A 
este respeito, o artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE precisa que as 
jurisdições nacionais que deliberam em última instância, ou seja, cujas decisões não podem 
ser objeto de recurso, têm a obrigação de exercer um reenvio prejudicial se uma das partes o 
solicitar. Pelo contrário, as jurisdições nacionais que não são de última instância não são 
obrigadas a exercer este reenvio, mesmo que uma das partes o solicite. De qualquer modo, 
todas as jurisdições nacionais podem espontaneamente recorrer ao Tribunal de Justiça em 
caso de dúvida sobre uma disposição europeia. O Tribunal de Justiça pronuncia-se, então, 
apenas sobre os elementos constitutivos do processo de reenvio prejudicial sobre os quais é 
instado, cabendo à jurisdição nacional o julgamento da questão principal. Por princípio, o 
Tribunal de Justiça deve responder à questão colocada. Não pode recusar responder pelo fato 
de a resposta não ser relevante nem oportuna em relação ao processo principal. Pode, em 
contrapartida, rejeitar o reenvio se a questão não integrar a sua esfera de competência. Quanto 
ao alcance destas decisões, as mesmas tem valor de coisa julgada. É, além disso, vinculativa 
não só para a jurisdição nacional que tenha estado na origem do processo de reenvio 
prejudicial, mas, ainda, para todas as jurisdições nacionais dos Estados-Membros. No âmbito 
do processo de reenvio prejudicial sobre a validade de um ato europeu, se este for declarado 
inválido, também o serão todos os outros atos já adotados que nele se baseiem. As instituições 
europeias competentes deverão, então, adotar um novo ato para ultrapassar a situação”. 
UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14552_pt.
htm>. Acesso em: 18 set. 2013. 

801 “Artigo 4º. [...] 2. As competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros aplicam-se 
aos principais domínios a seguir enunciados: [...] j) Espaço de liberdade, segurança e justiça 
[...]”. UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14552_pt.
htm>. Acesso em: 18 set. 2013. 

802 “Artigo 276. No exercício das suas atribuições relativamente às disposições dos Capítulos 4 e 5 
do Título V da Parte III, relativas ao espaço de liberdade, segurança e justiça, o Tribunal de 
Justiça da União Europeia não é competente para fiscalizar a validade ou a proporcionalidade 
de operações efetuadas pelos serviços de polícia ou outros serviços responsáveis pela 
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No entanto, outros assuntos sobre a matéria que são originários do direito 

europeu – como algumas diretivas já analisadas neste estudo e dentre elas a 

Diretiva de Retorno – podem ser objeto de reenvio prejudicial. 

Além disso, não se pode deixar de mencionar que o TFUE trata da 

possibilidade de instauração de um procedimento prejudicial de urgência803, 

utilizável, por exemplo, quando da adoção de medidas restritivas da liberdade 

pessoal, com o fim de garantir uma tutela mais rápida e eficaz em situações 

delicadas, como por exemplo os casos de Regresso de Transmigrantes804.  

Em ambos os casos - procedimentos de urgência ou não - algumas 

pronúncias do TJUE sobre o tema de liberdade de circulação e permanência 

                                                                                                                                  
aplicação da lei num Estado-Membro, nem para decidir sobre o exercício das 
responsabilidades que incumbem aos Estados-Membros em matéria de manutenção da ordem 
pública e de garantia da segurança interna”. UNIÃO EUROPEIA (site oficial). Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14552_pt.
htm>. Acesso em: 18 set. 2013. 

803 Tal procedimento foi utilizado, a título exemplificativo, no caso Said Shamilovich Kadzoev 
(Huchbarov) em virtude de uma decisão administrativa proferida na Bulgária, cuja decisão do 
TJUE se pronunciou acerca dos quesitos prejudiciais em 30 de novembro de 2009. TJUE – 
Tribunal de Justiça da União Europeia. Causa C-357/09 PPU. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0357:IT:HTML. Acesso em: 01 
set. 2013. 

804 Segundo consta no próprio site da do TJUE, “O Tratado de Amsterdã alargou as prerrogativas 
do Tribunal que passa a poder intervir em domínios que, até agora, estavam fora do alcance da 
sua competência, mas onde a necessidade de protecção dos direitos individuais é muito 
acentuada: os direitos fundamentais;o asilo, a Imigração, a livre circulação de pessoas e a 
cooperação judiciária civil; a cooperação policial e judiciária em matéria penal. Quanto aos 
direitos fundamentais, O artigo 46º (antigo artigo L) do Tratado da União Europeia foi 
modificado a fim de que as disposições relativas à competência do Tribunal de Justiça sejam 
extensivas ao nº 2 do artigo 6º (antigo artigo F) do Tratado da União Europeia no que se refere 
à acção das Instituições europeias. Recorde-se que o artigo 6º proclama o respeito, por parte 
da União, dos direitos fundamentais, nos termos em que os mesmos são garantidos pela 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A reforma é importante porque confere ao 
Tribunal competência formal para se pronunciar sobre a aplicação desta Convenção, por parte 
das instituições comunitárias, o que deverá incitar o Tribunal a uma grande vigilância. Quanto 
ao tema ASILO, IMIGRAÇÃO, LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E COOPERAÇÃO 
JUDICIÁRIA EM MATÉRIA CIVIL foi introduzido no Tratado que institui a Comunidade 
Europeia um novo Título designado por "Vistos, asilo, Imigração e outras políticas relativas à 
livre circulação de pessoas". [...] O Tribunal é doravante competente nas circunstâncias 
seguintes, previstas pelo artigo 68º: um órgão jurisdicional nacional de última instância pode 
requerer ao Tribunal que se pronuncie sobre uma questão de interpretação ou sobre a validade 
e a interpretação de actos das Instituições, com base no Título em causa, se for considerada 
necessária uma decisão do Tribunal para que o dito órgão jurisdicional possa emitir o seu 
parecer; o Conselho, a Comissão ou qualquer Estado-membro podem solicitar ao Tribunal que 
se pronuncie sobre uma questão de interpretação do Título em causa ou de actos adoptados 
com base no mesmo”. UE – União Europeia. Tratado de Amsterdã. Disponível em: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/a11000.htm>. Acesso em: 01 maio 2012. 
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contém fragmentos e interpretações de direito da UE que são significativos para o 

legislador nacional em matéria de Imigração. Também, a tendência é que tal 

arcabouço divisional possa contribuir, cada vez mais, para a efetivação dos 

Direitos Humanos dos Transmigrantes. Diz-se isso, pois quando da análise de 

temas como o Regresso de Transmigrantes, os Acórdãos do TJUE pronunciados 

no marco destas questões prejudiciais têm efeito de coisa julgada, fazendo com 

que o magistrado que interpôs a questão deva aplicar a norma comunitária 

segundo a orientação do TJUE, além do fato de que tais decisões têm efeitos 

erga omnes e dão lugar à formação de jurisprudência relativa ao tema, impelindo 

todos os órgãos jurisdicionais de todos os Estados-membros a julgarem em 

conformidade com o teor da decisão prejudicial805. 

Por esta razão, apresenta-se algumas decisões do TJUE acerca da 

matéria Imigração, visando demonstrar que este Tribunal tem reconhecido, em 

alguns Acórdãos, a violação do Direito Europeu quando da aplicação de Decisões 

de Regresso contra Transmigrantes casados com cidadãos de um dos seus 

Estados-membros. Nesta espécie de caso, o TJUE manteve sua posição de 

ofensa ao Direito Europeu, consagrando o direito do Transmigrante permanecer 

com sua família, mesmo nos casos em que este tenha adentrado no território de 

um Estado sem visto ou documento de identidade, bastando que seja 

comprovado o vínculo familiar e desde que o Transmigrante não ofereça um 

perigo para a ordem pública e segurança806. 

Conforme já mencionado, os tratados originais da Comunidade 

Europeia não faziam referência aos Direitos Humanos nem mesmo à sua 

proteção. Em cada caso individual, com a apresentação de causas diante do 

Tribunal por supostas violações aos Direitos Humanos em áreas de aplicação do 

direito da UE, o Tribunal elaborou uma forma de garantir proteção aos cidadãos, 

incluindo tais direitos nos chamados “princípios gerais” do direito europeu. 

                                            
805 SILVA, Karine de Souza. União Europeia: antecedentes e evolução histórica. In: SILVA, Karine 

de Souza; COSTA, Rogério Santos da. Organizações internacionais de integração regional: 
União Europeia, Mercosul e UNASUL. p. 172. 

806 CGCE, 25.7.2002, C-459/99 ASBL contra Bélgica. Fonte: BASCHERINI, Gianluca. 
Immigrazione e diritti fondamentali. L´esperienza italiana tra storia costituzionale e 
prospettive europee. p. 251. 
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Segundo consta da decisão proferida na causa C-44 de 1979807, tais princípios 

gerais refletem a proteção dos Direitos Humanos, em especial daqueles 

constantes na CEDH, expressando o seu empenho em garantir a atuação da 

União em conformidade a estes princípios. 

Em 2010, no caso Hassen El Dridi ou Soufi Karim808, a Corte de Apelo 

na Itália, através do instituto do Reenvio Prejudicial, perguntou ao Tribunal de 

Justiça da União Europeia se a legislação italiana violava o conteúdo da Diretiva 

2008/115 e seu objetivo de uniformizar o retorno de nacionais de países terceiros 

ao prever no Decreto Legislativo 286/1998 a possibilidade de imposição de 

sanção criminal ao estrangeiro irregular em descumprimento de ordens de 

Regresso. O Tribunal, analisando as questões suscitadas acima, entendeu que a 

Diretiva estabelece procedimentos e parâmetros comuns de retorno de nacional 

de país terceiro. Sendo assim a norma italiana suscitada, incompatível com o 

conteúdo da Diretiva 2008/115 prejudicaria seu objetivo. Além disso, a Diretiva 

2008/115 tratava nos seus artigos 15 e 16 do instrumento da detenção para fins 

                                            
807 TJ – Tribunal de Justiça. Sentença de 13 de dezembro de 1979. Causa C-44/79, Liselotte 

Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, p. 3727, parágrafo 15. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=
61979J0044>. Acesso em: 15 set. 2013. 

808 Resumo do caso: em 2004, a Itália detectou este nacional de um país terceiro em situação 
irregular no território italiano. Foi expedido, então, ainda em 2004, uma Decisão de Regresso. 
Ocorre que, até meados de 2010, referido decisão não havia sido cumprida. Em Maio de 2010, 
foi expedida outra ordem de regresso do território italiano, para que o sr. El Dridi se retirasse do 
país, sob as alegações de que: (i) o governo italiano não dispunha de meios de transporte para 
realizar a remoção; (ii) o estrangeiro não possuía documentos de identificação; e (iii) não seria 
possível acomodá-lo em um estabelecimento de detenção por não haver mais vagas. Até 
Setembro do mesmo ano, no entanto, as autoridades italianas detectaram que o sr. El Dridi não 
havia cumprido a ordem de Regresso e, com base em um Decreto Legislativo (286/98), o 
Imigrante foi sentenciado a 1 ano de prisão pelo descumprimento da ordem supracitada. Tendo 
em vista a existência da Diretiva 2008/115, Hassan El Dridi recorreu à Justiça Italiana, 
questionando a possibilidade de, diante do conteúdo da Diretiva em questão, imposição de 
sanção criminal durante procedimento administrativo de retorno de nacional de país terceiro. A 
discussão se mostrava pertinente por diversos motivos, entre os quais cabe destacar: (i) A 
diretiva previa prazo até o fim de Dezembro de 2010 para transposição ao Direito dos Estados-
Membros. O prazo acima havia se esgotado, e a Itália não havia realizado a transposição no 
momento do recurso de Hassan El Dridi. (ii) A Diretiva 2008/115 estabelecia nos seus artigos 
15 e 16 em que casos e como ocorrerá a detenção para fins de retorno de nacionais de país 
terceiros; (iii) A legislação italiana previa situação mais rigorosa do que aquela prevista na 
Diretiva 2008/115, no caso, a possibilidade de prisão. A detenção, conforme idealizada pela 
Diretiva, tinha como único objetivo viabilizar o regresso do nacional (inclusive com previsão de 
período máximo de detenção dos estrangeiros), não possuindo caráter de sanção. Disponível 
em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=it&where=EUROVOC%3A006231&whereihm=EURO
VOC%3Adiscrimination>. Acesso em: 18 set. 2013. 
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de retorno de nacional de país terceiro. A detenção tinha como objetivo único 

preparar o indivíduo para a deportação, e só poderia ser utilizada se caracterizado 

o risco de fuga ou na iminência de configuração de obstáculo ao Regresso, 

proibindo a utilização da ferramenta para punir estrangeiros irregulares. O 

Tribunal frisou ainda que os Estados-Membros não podem adotar medidas mais 

drásticas do que aquelas previstas na Diretiva, o que exclui a possibilidade 

aplicação de sanção (principalmente criminal) pela simples estada irregular de 

nacional de país terceiro pela Itália. Desta forma, o Tribunal afirma a ideia de que 

a detenção prevista na diretiva obedece sempre um caráter preparatório para a 

situação de Regresso, nunca admitindo uma sanção por tal fato. Destaca-se aqui 

o cuidado que a diretiva tem ao sempre se referir ao nacional de país terceiro em 

situação “irregular”, e nunca utilizando a expressão “ilegal”, corroborando, ainda 

mais, com o entendimento dado pela Corte. 

No caso Kahveci809 julgado em 2012, o Tribunal considerou que os 

componentes do núcleo familiar de um trabalhador turco inserido no mercado de 

trabalho de um Estado-membro (a Holanda neste caso) pode sempre invocar tal 

                                            
809 Esta decisão trata de dois casos. O primeiro envolvendo Kahveci e o segundo envolvendo Inan, 

ambos cidadãos turcos. A esposa do primeiro, também de nacionalidade turca, nasceu na 
Holanda, onde trabalhava e adquiriu a nacionalidade holandesa, mantendo sua nacionalidade 
anterior. O segundo estava incluído no mercado de trabalho na Holanda, desde 1993, tem a 
nacionalidade holandesa , além de turco. A autorização de residência concedida ao Sr. Kahveci 
referia-se ao direito à reunificação familiar, em virtude de sua esposa ser holandês, a qual foi 
renovada várias vezes. Em 23 de janeiro de 2007, o Sr. Kahveci foi condenado a uma pena de 
prisão incondicional de seis anos e nove meses. Por decisão de 20 de Março de 2007, o 
Staatssecretaris disse . Kahveci é pessoa indesejada por causa de sua convicção e revogou 
sua autorização de residência, o que resultou na sua demissão. A indignação do Sr. Kahveci foi 
com relação ao fato de que, por ter sua mulher a nacionalidade holandesa, afirmam que ele 
não pode ser considerado um membro da família de um trabalhador turco inserido no mercado 
de trabalho regular, o que lhe colocaria em situação de Imigrante irregular com a aplicação da 
Decisão de Regresso. Quanto ao segundo caso, Sr. Inan entrou legalmente na Holanda, em 
1999. A autorização de residência concedida à restrição relatada “reagrupamento familiar no H. 
pai Inan”, a qual foi prorrogada várias vezes , a última até 10 de junho de 2005. Até sua prisão , 
o Sr. Inan vivia com seu pai .Em 22 de maio de 2007, o Sr. Inan foi condenado a uma pena de 
prisão incondicional de sete anos. Por decisão de 13 de Novembro de 2007, o Staatssecretaris 
disse: Inan é pessoa indesejada por causa da convicção e indeferiu o seu pedido de renovação 
da autorização de residência, deixando-o em um situação de Imigrante irregular passível a ser 
atingido por uma Decisão de Regresso. Nestas circunstâncias , ao passo que a solução dos 
dois litígios pendentes que depende da interpretação do direito da União Europeia, o Raad van 
State decidiu suspender a instância e submeter as seguintes questões ao TJUE. UE – União 
Europeia. Decisão prejudicial do Raad van State, 27 de abril de 2012, TJCE, processos 
apensos C-199/12, C-200/12 e C-201/12 (pendente), ministro voor Immigratie en Asiel c. X, Y e 
Z. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=it&where=EUROVOC%3A006231&whereihm=EURO
VOC%3Adiscrimination+on+the+bn>. Acesso em: 18 set. 2013. 
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condição se, mantendo a Cidadania turca, adquiriu a nacionalidade do Estado-

Membro de acolhimento, sendo inaplicáveis as Decisões de Regresso. 

Nos casos reunidos Y e Z810 envolvendo cidadãos paquistaneses, o 

Tribunal foi solicitado para definir quais atos podem constituir um “ato de 

perseguição” no contexto de uma grave violação à liberdade de religião. No 

momento foi questionado à Corte se a definição dos atos de perseguição por 

razões religiosas compreendiam também a interferência na liberdade de 

manifestar a própria fé. Restou esclarecido, portanto, que a interferência na 

manifestação da liberdade de religião constitui um ato de perseguição, sendo a 

gravidade intrínseca de tais atos e suas consequências para as pessoas 

interessadas que irão determinar se houve ou não tal violação. 

Com relação aos efeitos da Decisão de Regresso, no caso Hassen El 

Dridi alias Karim Soufi julgado no Tribunal de Trento811, o TJUE se pronunciou 

acerca da Diretiva de Retorno (n. 2008/115/CE) no sentido de que não se justifica 

a imposição da pena de prisão a um Transmigrante em situação irregular pela 

simples razão de que este, em violação de uma ordem para deixar dentro de um 

determinado período o território deste Estado, permanece neste local sem válida 

autorização. 

Outro assunto importante, previsto tanto no direito da União Europeia 

quanto no TEDH, menciona que as pessoas que forem detidas ilegalmente tem 

                                            
810 Segundo consta, os envolvidos nos casos são fortemente ligados à própria fé no Paquistão, 

onde a viveram de maneira ativa. Na Alemanha, estes continuavam a praticar a própria fé, 
considerando o exercício do culto em público necessário para conservar a própria identidade 
religiosa. Ao analisar o caso, o TJUE entendeu que a existência de um ato de perseguição 
pode resultar de uma violação da manifestação da liberdade exterior, e para avaliar se uma 
violação do direito à liberdade de religião que viola o artigo 10, parágrafo 1 º, da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia pode constituir um "ato de perseguição", as 
autoridades competentes devem determinar, à luz da situação da pessoa em causa, se estes, 
devido ao exercício dessa liberdade no país, correm o risco real, em particular, de serem 
processados ou submetidos a tratamento desumano ou degradante. TJUE – Tribunal de Justiça 
da União Europeia. Causas reunidas C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, 
paragrafi 72, 80. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0071:IT:HTML>. Acesso em: 19 
set. 2013. 

811 TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia. Causa C-61/11, El Dridi, paragrafi 29-62. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:186:0008:0009:IT:PDF>. Acesso em: 
20 set. 2013. 
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direito à reparação de danos. No tocante ao direito da UE, no caso Francovich812, 

o TJ decidiu que os tribunais nacionais devem prever uma compensação pelos 

danos causados em virtude da violação de uma regra por um Estado-Membro da 

UE. No entanto, este princípio ainda não foi aplicado por violações provocadas 

pela omissão na atuação de um Estado-Membro no tocante à matéria de 

detenção envolvendo Decisões de Regresso de Transmigrantes. Entende-se que 

esta matéria encontra grande possibilidade de êxito se utilizada por meio da Ação 

Comunicativa entre os prejudicados, a qual, por meio da busca pela reparação de 

danos sofridos, servirá para evitar iguais e futuras violações de direitos dos 

Transmigrantes. 

No caso Tsakouridis813 restaram esclarecidos os limites impostos pelo 

direito da UE ao poder estatal de Afastamento de um cidadão europeu, embora 

represente uma ameaça à ordem e segurança pública. Segundo consta da 

decisão, ao aplicar a Diretiva 2004/38, importa ponderar o caráter excepcional da 

ameaça à segurança pública decorrente do comportamento pessoal do indivíduo 

em causa, à luz das penas previstas e das aplicadas, do grau de implicação na 

atividade criminosa, da extensão do prejuízo e, eventualmente, da tendência para 

reincidir, e, por outro, o risco de comprometer a reinserção social do cidadão da 

União no Estado em que está verdadeiramente integrado814. 

                                            
812 TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia. Causas reunidas C-6/90 e C-9/90, Francovich 

e Bonifaci e outros contra Itália. Disponível em: 
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db3f5e8adfbf8f4dd49001f59903
b9f5a8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNf0?text=&docid=97223&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2549>. Acesso em: 21 set. 2013. 

813 Processo C-145/09, Land Baden-Wurttemberg contra Panagiotis Tsakouridis (pedido de 
decisão prejudicial apresentado pelo Verwaltungsgerichtshof Baden-Wurttemberg) «Livre 
circulação de pessoas – Directiva 2004/38/CE – Artigos 16.°, n.° 4, e 28.°, n.° 3, alínea a) – 
Cidadão da União que nasceu e residiu durante mais de 30 anos no Estado-Membro de 
acolhimento – Ausências do território do Estado-Membro de acolhimento – Condenações 
penais – Decisão de afastamento – Razões imperativas de segurança pública». TJUE – 
Tribunal de Justiça da União Europeia. Causa C-33/07, Jipa contra Romênia. Disponível em: 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116475&pageIndex=0&doclan
g=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=168278>. Acesso em: 12 set. 2013. 

814 Mencionam ainda na citada decisão que o artigo 28, n. 3, da Diretiva 2004/38, relativa ao direito 
de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros deve ser interpretado no sentido de que a luta contra a 
criminalidade ligada ao tráfico de estupefacientes em associação criminosa é suscetível de 
integrar o conceito de «razões imperativas de segurança pública», que podem justificar uma 
medida de afastamento de um cidadão da União que residiu no Estado-Membro de 
acolhimento durante os dez anos precedentes. 
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A partir da análise de algumas das decisões do TJUE proferidas nos 

últimos anos e do consequente incremento do corpus normativo da UE em 

matéria de Imigração, é possível observar uma considerável ampliação da 

jurisprudência do TJUE sobre o tema da condição jurídica dos cidadãos de 

terceiros países localizados na Europa. Isto porque além das decisões relativas 

às normas comunitárias dedicadas especificamente à Imigração e ao status dos 

Transmigrantes não-comunitários, interessantes prospectivas parecem advir a 

partir de pronúncias sobre os Direitos Humanos que envolvam o tema de 

Cidadania, liberdade de circulação, permanência e Regresso.  
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CONCLUSÕES 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu na fundamentação teórica 

para apresentar uma proposta para a efetivação dos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes quando da aplicação de Decisões de Regresso na Itália e na 

União Europeia. 

Na Introdução desta pesquisa, formularam-se cinco hipóteses para o 

problema de pesquisa, as quais se confirmariam, ou não, por meio dos 

fundamentos teóricos apresentados nos capítulos que compõem esta Tese.  

Neste momento pretende-se apresentar a confirmação destas 

hipóteses por meio do destaque dos principais pontos de investigação que foram 

discutidos no decorrer da Tese, os quais permitiram a sustentação da presente 

proposta teórica. 

A primeira hipótese afirmou que o Estado, diante das condições atuais 

propiciadas pela Globalização, apresenta sintomas de crise, notadamente diante 

do enfraquecimento da sua Soberania. 

Visando confirmar tal hipótese, o Capítulo 1 analisou o Estado, 

partindo-se da sua caracterização na Idade Média até o Estado absoluto, com o 

fim de apresentar algumas particularidades da passagem da figura do Estado 

liberal ao Welfare State, até a emergência do Estado Democrático de Direito sob a 

influência do neoliberalismo.  

Segundo a teoria neoliberal, sob a visão de Bedin, Chomsky e Ianni, e 

a partir dos seus reflexos na estrutura e no funcionamento do Estado, resta claro 

que este, inserido em um contexto estruturado por políticas neoliberais que 

pugnam por um Estado mínimo, apresenta sintomas de enfraquecimento, mas 

não de fenecimento. Igualmente, outra não poderia ser a situação da Soberania 

estatal, vez que sua ideia clássica deve ser repensada, pois também apresenta 

sintomas de enfraquecimento frente ao remodelamento da figura do Estado e à 

primazia dos grandes poderios econômicos e financeiros, bem como diante da 
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multiplicação de novos atores circundados por uma imensidão de novas conexões 

sociais e culturais. 

O monopólio soberano da força e da política exercido sobre um 

determinado território – através de um espaço delimitado pelas fronteiras do 

mesmo – parece estar poroso diante da dificuldade do controle de alguns 

acontecimentos ocorridos dentro do próprio Estado. Os episódios fomentados 

pelo Neoliberalismo demonstram um disparate, pois a Soberania estatal nos 

campos econômicos e tecnológicos apresenta evidentes fatores de erosão diante 

do fortalecimento de uma economia global e da multiplicação de novos atores 

políticos circundados por uma imensidão de novas conexões sociais e culturais. 

Torna-se inegável, portanto, que as conservadoras estruturas políticas 

demonstram sua fraqueza em contraposição ao enrijecimento das coordenadas 

econômicas.  

Com o fim de rematar a confirmação da primeira hipótese, o Capítulo 2 

se dedicou a discorrer sobre a Globalização a partir das coordenadas impostas 

pelo Neoliberalismo e seus reflexos na figura estatal e na sua Soberania. Sob o 

pressuposto de que a Globalização afeta diretamente a Soberania estatal, tal 

fenômeno foi analisado a partir da perspectiva de Wallerstein, no sentido de que 

aquela não se refere às relações comerciais entre os Estados, mas sim aos 

fatores que circundam um sistema de produção integrado que reconfiguraram a 

economia-mundo, criando uma multiplicidade de centros políticos, de relações 

sociais e de Culturas envolvidas. Para analisar a Globalização como fenômeno, 

utilizou-se da teoria adotada por Giddens, a fim de demonstrar que esta, no seu 

sentido amplo, é um fenômeno multifacetado enaltecido a partir da disseminação 

dos ideais capitalistas neoliberais, com sua base calcada em razões econômicas. 

Seguindo esta ordem, seus reflexos foram tratados como dimensões da 

Globalização, as quais se apresentam na esfera política, social e Cultural. 

Os impactos políticos da Globalização fazem crer que deve haver 

menos Estado, diante da necessidade deste ser flexível aos interesses 

econômicos. Consequentemente, tal episódio produz efeitos significativos na 

política dos Estados, na sua esfera institucional e no seu sistema jurídico, 



311 
 

denotando a subordinação da política à economia. Os impactos da Globalização 

na esfera social são sentidos pelos desoladores problemas sociais diante do 

considerável aumento da pobreza e do consequente aumento da marginalidade, 

da exclusão social e do alcance de níveis alarmantes de desemprego que afetam 

a todos os Estados, indistintamente.  

A dimensão Cultural da Globalização demonstra interferir diretamente 

nas mais variadas manifestações culturais dos Seres Humanos envolvidos em tal 

fenômeno. No entanto, embora este processo tente homogeneizar as 

manifestações culturais com o intuito de aniquilar tais valores, verificou-se ser 

possível, a partir das facilitações tecnológicas de redução de tempo e espaço 

propiciadas pela Globalização, fomentar a promoção da reivindicação do 

reconhecimento das diferenças e das variedades culturais que só se faz possível 

em um contexto globalizante, conforme propõe Santos uma outra Globalização . 

Desta conjuntura surge a concepção multicultural que pode ser associada a 

conteúdos e projetos emancipatórios e contra-hegemônicos, que começa a ser 

efetivamente construída quando existir o reconhecimento das diferenças e estas 

forem protegidas em determinado espaço geográfico, coincidente ou não com as 

fronteiras estatais. Este compartilhamento, propiciado pelo Multiculturalismo, 

como processo de integração humana e de realização das formas de 

conectividades que promovem o diálogo entre os elementos simbólicos para além 

das fronteiras nacionais, contém por excelência um impulso propagador de seus 

atributos e demonstra ser um importante instrumento de reforço das identidades e 

características culturais de determinados grupos sociais inseridos em contextos 

globalizatórios. Deste modo, torna-se possível adotar o Multiculturalismo como 

alternativa a uma possível e adequada inserção dos Seres Humanos na 

Sociedade em que se encontram, visando atenuar os efeitos da Globalização 

econômica e das suas dimensões e possibilitar que os envolvidos – e dentre eles 

os Imigrantes – possam se fazer valer do caráter multicultural da Sociedade atual, 

com vistas ao mantenimento dos seus traços culturais e a reivindicação da sua 

condição de Ser Humano. 
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A segunda hipótese de pesquisa afirmou que, a partir da influência da 

Globalização, a Transnacionalidade demonstra o surgimento de novas relações 

que transpassam a figura estatal, estando dentre elas as Imigrações. 

O caminho para a confirmação desta hipótese foi trilhado no Capítulo 3, 

a partir da verificação da promoção e liberação dos vínculos espaciais e 

temporais citados por Stelzer e propiciados pela Globalização, que resultaram na 

superação da internacionalização diante da ocorrência da Transnacionalidade. Os 

Estados envolvidos nos fenômenos de internacionalização e dotados de uma 

Soberania enfraquecida, passaram a se deparar com a ocorrência de inúmeras 

relações que transpassam a sua própria figura, pois o modo como tudo acontece 

não respeita mais os limites geográficos, fazendo com que coisas e pessoas das 

mais variadas origens se desloquem para os quatro cantos do planeta como 

nunca antes visto. Significa, portanto, que a Transnacionalidade emerge da 

limitação da internacionalização fomentada pela concretização da Globalização e 

se caracteriza como um conjunto de ocorrências que atravessam a figura do 

Estado, que são circundadas por articulações que diferem do espaço real, não 

mais atendendo a ambientes territoriais pré-definidos.  

Dentre as peculiaridades da Transnacionalidade, chama-se a atenção 

para aquela que possui relação com esta Tese: a Transnacionalidade verificada a 

partir da relação entre variados territórios e os diferentes arranjos sócio-culturais e 

políticos que orientam as maneiras como as pessoas representam pertencimento 

a unidades sócio-culturais, políticas e econômicas. Trazer à discussão esta 

perscpectiva da Transnacionalidade, a partir de Ambrosini, significa tornar 

possível a modificação das concepções sobre as relações transpassantes que 

envolvem as Migrações e afetam diretamente os Imigrantes. As Migrações 

também foram afetadas pelos efeitos da Globalização e adquiriam outras 

proporções, devendo ser abordadas sob a vertente da Transnacionalidade, pois 

denotam o transpasse dos limites territoriais dos Estados, estabelecem Redes 

migratórias que propiciam a construção de elementos de ligação tanto com o país 

de origem quanto com o país de destino e possuem a característica peculiar de 

não haver necessariamente um único local de origem e um único local de destino. 

Denota-se também que o caráter transnacional das migrações são evidenciados a 
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partir do estabelecimento de ligações interpessoais que conectam Imigrantes e 

não Imigrantes em locais comuns, embora ambos possuam características 

culturais únicas, as quais devem coexistir sob a bandeira do Multiculturalismo. 

Assumir a Transnacionalidade como elemento das Migrações significa 

observar com mais atenção uma das suas faces há tempos escondida e anulada, 

vez que estas não são compostas, conforme afirma Ferrarese, somente por uma 

“viagem de ida” a um país diferente. Este é somente um detalhe frente a todas as 

relações, intercâmbios, influências e redes que as circundam, atravessando 

fronteiras, interagindo com os locais de origem e incorporando no quotidiano 

aspectos de bifocalidade e de estilos de vida transnacionais. Além disso, vez que 

o tema Imigração assume a característica da Transnacionalidade, o fator humano 

das Migrações é composto não mais por Imigrantes e sim por Transmigrantes, por 

serem estes Atores Sociais Transnacionais responsáveis pelo estabelecimento de 

Redes migratórias. Também, não é demasiado reafirmar que o Transmigrante é 

atingido pelos dois pólos – negativo e positivo - da Globalização: de um lado, 

sofre com os reflexos do processo econômico e social promovido por esta, e do 

outro, se utiliza das “benesses” oferecidas pelas técnicas da Globalização, como 

o aprimoramento dos meios de comunicação e da tecnologia e a facilidade de 

mobilidade em curtos espaços de tempo, por exemplo.  

A terceira hipótese desta pesquisa mencionou o fato de que os 

Transmigrantes não perdem a sua condição de Ser Humano, independentemente 

do local em que se encontrem, possuindo, assim, direitos a serem resguardados. 

A fim de confirmar tal hipótese a parte final do Capítulo 3 apresentou 

alguns estereótipos negativos que envolvem a figura do Imigrante e hoje 

continuam a envolver a figura do Transmigrante. Segundo a exposição de 

Benhabib, tais características tendem a fazer crer que um Ser Humano nesta 

condição se encontra à mercê da própria sorte. É isto se pretendeu afastar de 

pronto. Por sua vez, o Capítulo 4 tratou da discussão sobre a condição de Ser 

Humano dos Transmigrantes a partir da questão da Cidadania. Verifica-se que 

este posicionamento é herança deixada pela Revolução Francesa, momento em 

que a Cidadania se desenvolveu tanto qualitativamente quanto quantitativamente 
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para se tornar um status conferido aqueles que são membros de uma 

comunidade e dotados de pleno direito para tal. Significa que a substituição da 

igualdade e da personalidade pela Cidadania, defendida à época por Marshall, já 

não era adequada quando da Revolução Francesa, e muito menos será em 

épocas transnacionais. Torna-se urgente, portanto, o abandono da aceitação de 

uma suposta universalidade de direitos declinados somente aos cidadãos, a fim 

de enaltecer que a simples condição de Ser Humano atribuída aos 

Transmigrantes os habilita para serem destinatários e sujeitos de direitos, e dentre 

estes os Direitos Humanos.  

A não aceitação da Imigração a partir da criação de teorias 

ameaçadoras e amedrontantes, além de ser pura demagogia, somente tenta 

ocultar a imperiosa necessidade da presença da figura do Transmigrante para o 

desenvolvimento da Sociedade de destino. Além disso, a abordagem 

transnacional das Migrações pode se revelar positivamente para superar a 

oposição entre os dois extremos deste processo: assimilação ou integração com 

vistas ao Multiculturalismo? Seguindo o posicionamento de Gozzini, de que a 

condição incomum do Transmigrante forçado a encontrar “novos modos de Ser 

Humano” pode se revelar, ao invés de uma dificuldade intransponível de 

desorientação, uma oportunidade para que todos superem identidades 

possessivas e exclusivistas, nacionalismos e ativismos exasperados, 

fundamentalismos agressivos da religião e Cultura e ofensas aos Direitos 

Humanos. Para superar tal dificuldade defendeu-se a superação da assimilação 

em prol da integração dos Transmigrantes a fim de promover a sua condição de 

Ser Humano. 

A constatação destes fatores faz com que, com base no 

Multiculturalismo e na Transnacionalidade das Migrações se afaste, de pronto, 

qualquer condicionante de limitação de direitos à Cidadania e qualquer 

possibilidade de simples assimilação dos Transmigrantes. Legitimar as Migrações 

e seu contingente humano significa, portanto, defender que os Transmigrantes 

sejam reconhecidos como titulares dos Direitos Humanos, por serem, 

simplesmente, Seres Humanos. Mas o problema é confirmado quando estes, 

dotados desta característica transnacional pugnam pelo reconhecimento de 
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direitos que não são tratados, conforme a teoria de Garcia, como Novos Direitos 

por serem ainda debatidos sob os velhos moldes dos Estados soberanos recém 

inseridos na Idade Moderna. Entende-se que ao afastar a característica 

transnacional da temática dos Direitos Humanos são negadas inúmeras 

possibilidades de proteção e reconhecimento destes direitos aos Transmigrantes. 

De acordo com as palavras de Bobbio, tais direitos não são estáticos e 

acompanham as transformações da própria Sociedade. Por esta razão, o 

reconhecimento da condição de Ser Humano e dos Direitos Humanos atribuídos 

aos Transmigrantes devem ser considerados a partir dos chamados Novos 

Direitos, que são aqueles concernentes às demandas transnacionais. Estes são 

também direitos difusos e coletivos ao mesmo tempo, razão pela qual devem 

receber um tratamento transnacionalizado, o que leva a crer que devem ser 

reivindicados no local onde se encontram os Transmigrantes, junto aos tribunais 

competentes para julgar demandas relativas aos Direitos Humanos dos 

envolvidos ou, no caso da necessidade de esclarecimento do Direito comunitário, 

junto ao TJUE. 

A quarta hipótese desta Tese tratou do assunto relacionado à atual 

política de Imigração adotada pela União Europeia, notadamente quanto a uma 

possível afronta aos Direitos Humanos dos Transmigrantes por parte da Diretiva 

de Retorno, vez que esta aborda o assunto do Regresso de Transmigrantes em 

situação irregular na Europa e também na Itália. 

Com o propósito de confirmar tal hipótese restou abordado, no Capítulo 

5, o percurso histórico da política de Imigração adotada pela Itália, a qual, após 

tornar-se matéria comum dentre os membros da União Europeia, foi alterada no 

sentido de se adequar à política de Imigração da União. Esta, por sua vez, foi 

abordada no sentido de demonstrar a relação e o tratamento despendido aos 

Transmigrantes e sua relação com o atendimento aos Direitos Humanos. 

Quanto à política de imigração adotada pela Itália, percebe-se que os 

anos que precedem a adoção da política comum da União Europeia denotam que 

este Estado já possuía comandos de Regresso e Afastamento possivelmente 

atentatórios aos Direitos Humanos. Na realidade, a adesão da Itália ao Tratado 
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Schengen e sua ratificação do Tratado de Amsterdã constituíram os precedentes 

legislativos desta norma, influenciando-a diretamente no sentido de orientar e 

marcar as escolhas políticas italianas quanto ao tema, vez que estas deveriam 

seguir os modelos europeus. 

A partir da Lei Bossi-Fini, do ano de 2002, consideráveis modificações 

em matéria de Imigração foram promovidas, notadamente com relação ao 

Regresso de imigrantes localizados no território italiano. Por conter alguns 

comandos muito rígidos e, alguns deles supostamente atentatórios aos Direitos 

Humanos dos Imigrantes, esta lei foi conhecida por tratar do tema Imigração sob 

o viés estritamente policiesco e amedrontador, tendo inclusive alguns dos seus 

comandos declarados inconstitucionais pela Corte Constitucional italiana – neste 

sentido veja-se as sentenças desta Corte: n. 222/2004 sobre o direito de defesa 

dos Transmigrantes, n. 223/2004 sobre a inconstitucionalidade de detenção por 

violação à ordem administrativa de Regresso, e n. 466/2005 sobre a adoção de 

penas severas diante do não cumprimento da proibição de reingresso ao território 

italiano.  

Especificamente com relação à política de imigração da União 

Europeia, no que diz respeito à Diretiva de Retorno, a Itália, visando harmonizá-la 

com a legislação nacional, a incorporou ao seu ordenamento jurídico somente em 

junho de 2011, após o Tribunal de Justiça da União Europeia entender que a 

diretiva não incorporada teria aplicação imediata no território dos Estados-

membros. 

Pois bem, esta diretiva, conhecida por muitos como “Diretiva da 

Vergonha”, constituiu a primeira fase da política de Imigração da UE com o intuito 

de promover o Regresso voluntário de Imigrantes ilegais e estabelecer normas 

mínimas no que diz respeito ao período de detenção e à interdição de entrada no 

território. Precedentemente, a UE era acusada de não ter uma verdadeira política 

comum para a Imigração, por se tratar de um assunto que seria demasiadamente 

sensível para discutir entre os Estados-membros e, certamente, pouco 

consensual. Mas a atenção concedida às questões relacionadas à Imigração a 

partir dos anos Noventa coincidiu com uma maior preocupação com a segurança 
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e a mobilidade dentro do espaço europeu. Porém, o assunto continuou a ser 

considerado delicado, principalmente após a aprovação de tal política, pois os 

efeitos da Globalização continuam a ser sentidos em índices alarmantes e Seres 

Humanos dos mais variados locais do planeta continuam a se deslocar pelo 

planeta em busca da tão sonhada nova vida.  

O debate jurídico sobre o texto aprovado se resumiu a algumas 

questões, sendo que as principais críticas tecidas a respeito do seu conteúdo têm 

se centrado em assuntos relacionados ao contexto de vida familiar do 

Transmigrante em situação irregular, ao procedimento da execução da Decisão de 

Regresso, às condições para o Regresso dos menores não acompanhados, à 

duração da proibição de reingresso no território, à duração das condições da 

detenção e à aplicação de multas e condenações criminais pelo não cumprimento 

de Decisões de Regresso. 

Em que pese a legítima possibilidade do Estado de aplicar a Decisão 

de Regresso a um Transmigrante em situação irregular, não se pode perder de 

vista que, principalmente nestes casos, os Direitos Humanos devem ser 

atendidos. Neste sentido questiona-se a legitimidade de uma medida de detenção 

que poderá durar até dezoito meses a ser cumprida por um Transmigrante em 

centros de detenção que possuem somente a denominação diferente de um 

cárcere. Tal questionamento se estende também à possibilidade do mesmo 

tratamento a menores desacompanhados e mulheres grávidas, bem como a 

imposições de Regresso a um pai de família que, devido ao infortúnio de ser 

Transmigrante, não poderá conviver com seus filhos e esposas, ou diante do caso 

de pessoas nascidas na Itália, por exemplo, que conhecem a terra de origem dos 

seus pais somente por fotos, reportagens da televisão ou pelo documento de 

identidade a estes concedidos.  

Além disso, uma Decisão de Regresso pode ser acompanhada de uma 

interdição de entrada, ou de reingresso em todo o território coberto pela diretiva, 

que pode durar cinco anos ou até se prolongar indefinidamente. No caso da Itália, 

por exemplo, tal proibição pode durar até dez anos. Num processo apto a resultar 

em tão graves conseqüências, o Estado pode considerar desnecessária a 
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tradução dos documentos, desde que se possa razoavelmente supor que o 

envolvido os compreenda. Ademais, as informações sobre as razões de fato da 

decisão podem ser limitadas, para salvaguardar, entre outros, a segurança 

nacional, as quais podem ser proferidas somente na via administrativa, sem a 

necessidade de confirmação judicial. 

Dentre estes e tantos outros variados assuntos que podem envolver 

Transmigrantes e Decisões de Regresso, demonstrou-se não ser possível 

analisar o tema somente sob o viés do objetivo da política de imigração. Existem 

tantas outras derivações e peculiaridades que envolvem um Transmigrante, bem 

como também existem tratados internacionais – leia-se, neste caso, desde a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção Internacional dos 

Direitos das Crianças até a própria Convenção Europeia e a Carta Europeia de 

Direitos Humanos - e previsões constitucionais dos próprios Estados-membros 

que são diretamente feridos pelos dispositivos desta diretiva 

Ao prever a detenção de Transmigrantes a diretiva representa um 

desproporcional e discriminatório atentado ao direito à liberdade. Desproporcional, 

porque não está em causa uma conduta que, pelo seu dano social ou 

periculosidade, possa ser equiparada a um crime. A esmagadora maioria dos 

Seres Humanos envolvidos desempenham atividades laborais que satisfazem 

necessidades econômicas e sociais dos países de acolhimento e, em muitos 

casos, a entrada ilegal ou o fato da sua permanência exceder o período de 

validade dos vistos, não tem impedido a sua posterior legalização, nem mesmo 

tem evitado que os empregadores utilizem a diretiva como uma ameaça contra os 

trabalhadores Transmigrantes. Não se pode ignorar, também que, com 

frequência, os Imigrantes irregulares, não só não representam um perigo social, 

como são verdadeiras vítimas de redes de Imigração ilegal, quando não até 

vítimas de tráfico de pessoas.  

Da análise da política europeia sobre a Imigração torna-se evidente 

que todo o contexto histórico visando o controle do fluxo de pessoas estranhas 

demonstra o imperioso interesse de controle das fronteiras da União. No entanto, 

a contradição verificada hoje é flagrante, pois a cada dia incentivam-se as trocas, 
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estreitam-se as relações entre bens e empresas, mas fecham-se os portões para 

o intercâmbio humano. No entanto, foi possível perceber que proteção às 

fronteiras e esfacelamento dos Direitos Humanos dos Transmigrantes são duas 

variáveis distintas, as quais devem ser repensadas diante das constantes 

transgressões verificadas no contexto da União Europeia.  

A quinta e última hipótese tratou especificamente da proposta da 

utilização da Ação Comunicativa como forma de efetivação dos Direitos Humanos 

dos Transmigrantes diante da aplicação de Decisões de Regresso. 

Tal tarefa foi realizada no último capítulo desta Tese, o qual abordou a 

teoria da Ação Comunicativa, sob a base teórica de Habermas, para confirmar tal 

hipótese. Para atingir tal objetivo utilizou-se desta teoria a partir da sua aplicação 

entre o Sistema e o Mundo da Vida, a fim de sustentar a possibilidade de 

efetivação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes, notadamente quando da 

aplicação de uma Decisão de Regresso por parte da Itália ou de outros Estados 

que adotaram a política de Imigração da União Europeia.  

Verificou-se que o Mundo da Vida, segundo Habermas, é composto por 

grupos, indivíduos e instituições que se mostram independentes dos Estados e 

das suas fronteiras, e convencionou-se que, neste estudo, é composto também 

pelos Atores Sociais Transnacionais e, dentre estes os Transmigrantes. Seguindo 

a matriz teórica do autor, o Sistema, que corresponde aos subsistemas estatais, 

encontra-se à disposição da economia e da política e não assume proporções 

transnacionais. Apurou-se que o grande problema reside no fato de que a 

comunicação entre os Atores Sociais Transnacionais e os subsistemas sociais 

não ocorre da maneira como deveria, muito menos é verificada entre estes e os 

subsistemas estatais. Isto ocorre devido ao fato de que nas Sociedades modernas 

os subsistemas economia e administração estatal se diferenciam daqueles 

âmbitos de ação que desempenham tarefas de reprodução Cultural, integração 

social e socialização. 

Assim, parte-se de uma Sociedade habituada com a sanção e garantia 

de direitos e depara-se com uma Sociedade rodeada por uma ordem de 

propriedade privada e de dominação legal sob a denominação de direito positivo 
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calcado em raízes de interesse econômico fomentados pela Globalização. Nesta 

ordem, conforme defende Habermas, o direito não se refere mais às estruturas de 

comunicação que estão por aqui, mas gera formas de comércio e tratamento, de 

cadeias de comando regidas por meio de regulações, nas quais os contextos de 

ação orientados para a compreensão enraizados na tradição se tornam 

deslocados e se transformam em ambientes do Sistema. Assim, a notável 

diferença hierárquica existente entre o ambiente de ação onde se desenvolvem os 

interesses econômicos do Estado - Sistema - e o ambiente de ocorrência das 

relações sociais transnacionais - Mundo da Vida - demonstraram que a 

comunicação entre ambos não ocorre de maneira harmônica, pois os interesses 

são antagônicos. Tais interesses se mostram antagônicos, pois a racionalidade 

econômica e burocrática enraizada pela Globalização na Sociedade transnacional 

conduz à perda de liberdade e de sentido das argumentações sociais e, por 

conseguinte, ao desatendimento dos Direitos Humanos dos Transmigrantes.  

Como alternativa, os Espaços Sociais Transnacionais, inseridos em um 

contexto de comunicação, podem se transformar em locais transcendentais, que 

seria para Habermas o local em que falante e ouvinte vão um ao encontro do 

outro, podendo mostrar os fundamentos das pretensões de validez dos seus 

discursos concordando com os mundos em que se verifica a Ação Comunicativa. 

Sustenta-se, portanto, que este curso de mudança de paradigmas sofrerá mais 

influências positivas a partir entabulação de eficientes Ações Comunicativas entre 

o Sistema e o Mundo da Vida.  

Deste modo, o respeito moral aos Transmigrantes ocorrerá quando da 

sua integração na Sociedade acolhedora por meio da manutenção do 

Multiculturalismo. Mas para atingir tal objetivo estes necessitam fazer uso da 

liberdade comunicativa a fim de promover a emancipação dos paradigmas de 

repressão causados pela Sociedade moderna globalizada, contribuindo para que 

tenham acesso às informações necessárias sobre sua condição, bem como para 

que estabeleçam eficientes relações em busca da proteção dos seus Direitos 

Humanos. 
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No entanto, o sucesso das políticas de integração social e aquelas 

voltadas a favorecer o complexo aparelho de interligação entre Culturas diferentes 

e a defesa dos Direitos Humanos depende também do grau de envolvimento das 

instituições públicas. Mas para que se atinjam esferas nacionais e comunitárias é 

prioritário que se amplie a influência das ações tomadas localmente através de 

maneiras estratégicas e integradas de comunicação, estabelecendo a coerência 

entre os projetos existentes e o aprendizado com outros do mesmo nível.  

Deste modo, a partir da relevância da causa mediante a interação entre 

os envolvidos na comunicação surge a oportunidade de organização social com 

vistas a atingir um consenso livre de qualquer coação do Sistema. Estas 

organizações sociais – verificadas muitas vezes por meio de associações, centros 

de apoio e comitês independentes – é que possibilitarão uma Ação Comunicativa 

eficiente e livre, tendo em vista a visão habermasiana de que a eficiência se 

refere às intervenções no mundo com o objetivo de produzir o estado das coisas 

desejadas. Somente assim criar-se-á um contexto de abrangência local para 

compartilhamento de experiências e necessidade entre os sujeitos envolvidos – 

neste caso entre os Transmigrantes. 

Estas demandas, além de se mostrarem eficientes, poderão alcançar 

legitimidade quando discutidas e colocadas em prática no interno dos Espaços 

Sociais Transnacionais, transformando-se em um campo de interação articulado 

pela Ação Comunicativa calcada na racionalidade. Caberá a esta pugnar 

localmente pela ativação de instituições públicas e da Sociedade civil que tenham 

como propósito a integração e possuam, dentre seus objetivos,a defesa do 

Multiculturalismo. 

Destarte, alguns assuntos relacionados aos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes não poderão ser resolvidos somente no interno dos Espaços 

Sociais Transnacionais, principalmente quando da existência de uma Decisão de 

Regresso em aplicação. Neste momento a Ação Comunicativa deverá ser 

estabelecida entre o Mundo da Vida e o Sistema, este último representado pelos 

tribunais competentes para analisar casos envolvendo a violação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes. Grupos ou associações de proteção aos direitos 
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humanos podem se tornar elementos articuladores de comunicação ao levar 

casos aos tribunais e fornecer informações e dados essenciais para a proteção 

destes direitos. 

Especificamente diante da aplicação de Decisões de Regresso pela 

Itália em desfavor dos Transmigrantes, a proposta de efetivação de tais direitos a 

partir da Ação Comunicativa e sob a perspectiva dos Novos Direitos, ocorrerá por 

meio da atuação dos tribunais competentes para tratar da matéria de violação dos 

Direitos Humanos no âmbito da União Europeia.  

Por esta razão restaram analisadas algumas sentenças da Corte 

Constitucional italiana anteriores à Diretiva de Retorno, bem como algumas 

decisões do TEDH e do TJUE que tratam especificamente da atual política de 

Imigração. Com relação ao TEDH, este tem se mostrado ativo no tratamento de 

matérias concernentes à CEDH, garantindo uma série de direitos aos 

Transmigrantes submetidos à uma decisão de Regresso, acenando uma série de 

limites ao poder estatal diante da aplicação de uma medida de Regresso que 

afronte os Direitos Humanos dos envolvidos.  

Igualmente, o TJUE também tem contribuído para um diálogo interativo 

entre os ordenamentos jurídicos e também entre os Tribunais. A atuação deste 

tribunal denotou um incremento do corpus normativo do direito da UE em matéria 

de Imigração, tornando-se claro observar uma considerável ampliação da 

jurisprudência do TJUE sobre o tema da condição jurídica dos cidadãos de 

terceiros países localizados na Europa. Isto porque, além das decisões relativas 

às normas comunitárias dedicadas especificamente à Imigração e ao status dos 

Transmigrantes não-comunitários, interessantes prospectivas parecem advir a 

partir de pronúncias sobre o tema de Cidadania, liberdade de circulação e 

permanência. 

Outra constatação que não pode deixar de ser mencionada é o fato de 

que o complexo de todas as decisões - do TEDH e do TJUE – envolvendo 

Transmigrantes nas mais diversas situações tendem a formar um “estatuto” de 

proteção aos direitos destes, passo a passo que questões individuais são 

contestadas. Esta inquietação, transformada em jurisdicionalização das 
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demandas, certamente oriunda do entabulamento de Ações Comunicativas 

colhidas no Mundo da Vida e fundadas na racionalidade, tendem a enaltecer a 

necessidade da comunicação a fim de promover o debate e a jurisdicionalização 

de determinadas questões e a consequente efetivação dos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes. 

Torna-se factível, portanto, a evolução na interpretação dos Direitos 

Humanos dos Transmigrantes, formando uma base de articulação, diálogo e 

comparação entre as razões inspiradoras das várias disciplinas relativas ao tema 

Imigração. Tais decisões fizeram e fazem com que o tema da integração dos 

Transmigrantes fosse relançado, discutido, aprofundado e, em muitos casos, 

efetivado por meio de deliberações garantidoras da condição de Ser Humano dos 

Transmigrantes. 

Assim, é possível afirmar que a jurisdicionalização das matérias que 

envolvem a Imigração propiciam que o Mundo da Vida assuma uma posição 

atuante junto aos mecanismos do Sistema a fim de que este estabeleça relações 

de reconhecimento dos Atores Sociais Transnacionais em prol de um diálogo 

multicultural com vistas à integração, ao reconhecimento da condição de Ser 

Humano, e à consequente efetivação dos Direitos Humanos dos Transmigrantes. 

Não se pode olvidar que por se tratar de uma demanda de alcance 

transnacional, as Migrações podem, devido à relevância da causa, seguir as 

ideias propostas por Habermas e instalar novos pólos de Ação Comunicativa 

calcados na racionalidade nos mais variados locais do planeta. A necessidade de 

uma Ação Comunicativa eficiente se fará sentir em qualquer espaço territorial que 

contemple a existência de um Sistema e um Mundo da Vida. 

Quiçá o Brasil venha a se tornar um novo pólo de atração dos 

Transmigrantes europeus como já ocorrera uma vez; quiçá as origens das 

Migrações não terão somente preponderâncias econômicas ou sociais e se 

conduzirão também por motivos de ordem ambiental ou de segurança pública, por 

exemplo. Na mesma ordem, talvez seja necessário transpor a limitação de 

comunicação entre Sistema e Mundo da Vida sob a bandeira do Multiculturalismo 

em prol dos Direitos Humanos dos envolvidos. Estas são as características das 
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Migrações transnacionais: de não possuir momento, local ou razão pré-definida. A 

única certeza que se projeta para o futuro, a qual poderá servir para instigar a 

extensão de pesquisas sobre o tema, é a de que existirão sempre Atores Sociais 

Transnacionais envolvidos e, dessa forma, a Ação Comunicativa poderá 

acompanhá-los como ferramenta auxiliadora para a efetivação dos seus Direitos 

Humanos.  
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