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RESUMO 

VEDOVATO, Luís Renato. Ingresso do estrangeiro no território do estado sob a perspectiva do Direito 

Internacional Público. 2012. 213 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

A circulação de pessoas pelo mundo é facilitada, na contemporaneidade, pelos avanços 

tecnológicos, porém, ao mesmo tempo, sofre restrições por questões econômicas. Entende-se que a 

restrição ao ingresso do estrangeiro não mais pode acontecer por decisão totalmente livre do Estado 

receptor; isso porque as normas internacionais de direitos humanos limitam essa liberdade, ao 

impedir que ele decida sobre o ingresso de forma desprovida de amarras. Três teorias explicam a 

relação do Estado com o direito de ingresso. A teoria vitoriana, desenvolvida por Francisco de 

Vitória, defende que há liberdade total de circulação de pessoas pelo mundo, havendo espaço para 

restrição tão somente quando a circulação, comprovadamente, causar dano ao Estado receptor do 

migrante. A teoria do livre arbítrio absoluto do Estado, por sua vez, entende que não existe direito 

de ingresso e a decisão do Estado não é passível de discussão, pois faz parte do exercício da sua 

soberania. Atenta às mudanças ocorridas no mundo, inclusive no que tange à soberania, a teoria do 

controle das decisões estatais, desenvolvida nesta tese, propugna que a decisão tem de ser 

fundamentada e não pode ignorar os avanços dos direitos humanos e que, portanto, o Estado deve 

usar a lógica das escolhas trágicas para decidir sobre o ingresso, não havendo mais espaço para 

uma decisão sem limites. A atuação livre do Estado sofre uma releitura para que suas decisões 

passem por controle e suas ações sejam interpretadas sob a égide dos direitos humanos. Também 

experimenta restrições a liberdade dada ao Estado de determinar quem há de se ter por seu 

nacional, não mais adstrita à sua vontade. São emblemáticos o caso Nottebohm, no qual a Corte 

Internacional de Justiça impôs limites à concessão de nacionalidade, determinando que ela deve ser 

contínua, e o caso dos decretos de nacionalidade da Tunísia e do Marrocos, em que a Corte 

Permanente de Justiça Internacional também se manifestou sobre o tema. Este estudo faz uma 

análise de como a questão da entrada de estrangeiros é tratada em alguns países do mundo e de 

como o tema é vislumbrado no Brasil. O trabalho utiliza como fontes de pesquisa a revisão da 

literatura nacional e estrangeira, a legislação pertinente ao tema, como o Estatuto dos Estrangeiros, 

a Constituição Federal brasileira, bem como decisões e pareceres consultivos internacionais, além 

do uso da técnica do direito comparado, exame do direito comparado. 

 

Palavras-chave: Estrangeiro. Migração. Direito de ingresso. Jus communicationis. Escolhas 

trágicas. Nacionalidade. Nottebohm. 



ABSTRACT 

 

If, on the one hand, technology makes travelling easier, on the other, economic matters restrict 

people‟s movement around the world. This thesis defends that restrictions on foreign entry cannot 

be let to the States‟ sole discretion anymore. The reason for this is that international Human rights 

rules limit that discretion, attaching strings to the State action. Three theories explain how the 

States face the right of entry. First, the Vitorian theory, developed by Francisco de Vitória, defends 

people‟s total freedom of movement around the world, while restrictions to this right would be 

possible only if enough evidence is shown that the migrant could cause damages to the receiving 

State. Second, the State Total Discretion theory holds that there is no such thing as a right of entry, 

and the State‟s decision cannot be questioned, because it is the expression of its sovereignty. Last, 

responsive to the world changes, including on sovereignty, the theory of the Control of the States‟ 

Decisions, here developed, argues that the State decision has to be justified on solid grounds, and 

cannot ignore the development of Human rights. Therefore, the State must use the tragic choices 

rational in order to decide about one‟s right of entry, with no room for total discretion. According 

to this thesis, States‟ decisions have to be controlled and its actions must be interpreted under the 

Human rights aegis. Moreover, this thesis argues that there cannot be total discretion on States‟ 

decision of classifying someone as a national or a foreigner. Supporting this idea are the 

emblematic cases of Nottebohm, on which the International Court of Justice imposed limits to the 

granting of nationality, upholding that this granting has to be continuous, and the case of 

nationality decrees of Tunisia and Morocco, on which the Permanent Court of International Justice 

has spoken on the subject. This study examines how the issue of foreign entry is treated in some 

Countries, specially in Brazil. To do so, this thesis uses as source the Brazilian and overseas 

literature contained on books, scientific articles and Law. 

 

Keywords: Foreign. Migration. Right of entry. Jus communicationis. Tragic choices. Nationality. 

Nottebohm. 

 
 

 



RÉSUMÉ 
 

Actuellement la circulation de personnes au tour du monde est facilitée par le développement 

tecnologique mais elle est aussi souffre des restrictions économiques. On pense que les Etats ne 

peuvent plus continuer à empêcher sans aucune contrôle l'entrée des étrangers dans leurs territoires. 

Les normes internationales des Droits des Hommes limitent la liberté totale des Etats, empêchant 

qu'ils ayent le un pouvoir incontrolable sur l'entrée des étrangers. Trois théories expliquent le 

rapport entre l'Etat avec le Droit d'entrée. La théorie Victorienne, développée par Francisco de 

Vitória, soutien qu'il y a une circulation totale de personnes au tour du monde, ayant l'espace par la 

restriction exclusivement quand la circulation, sans aucune doute, porte un préjudice à l'Etat qui 

reçoit l'immigrant. Selon la théorie du libre arbitre absolu de l'État, il n'y a pas un Droit d'entrée et 

la décision de l'État n'est pas passible de questionnement, une fois qui fait partie de l'exercice de sa 

souveraineté. Toutefois, le monde a passé par des changements, surtout dans son exercice de 

souveraineté. Ainsi, la théorie du contrôle sur l'action de l'Etat sur l'entrée des étragers, développée 

dans notre thèse, assure que la décision de l'Etat doit être soutenue et ne peut plus ignorer le 

développement les Droits des Hommes. De cette façon, l'Etat doit utiliser la logique des choix 

tragiques pour maîtriser l'entrée des étrangers, n'ayant plus une maîtrise incontrôlable. La libre 

action de l'Etat est refait pour que ces choix passent pour un contrôle sous la lumière de Droit des 

Hommes. Un exemple du nouveau rapport entre l'Etat et les étrangers se trouve dans le cas 

Nottebohm où la Cours Internationale de Justice a imposé des limites à concession de nationalité, 

déterminant qu'elle doit avoir une continuité. C'est aussi le cas des décrets de nationalité en Tunisie 

et au Marroc, où la Cours Permanente de Justice Internationale s'est manifesté sur le thème. Enfin, 

ce thème est analysé dans autres pays et surtout comme il est vu au Brésil. 

Mots-clés: Affaires étrangères. Migrations. Droit d'entrée. Jus Communicationis. Choix 

tragiques. Nationalité. Nottebohm. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente tese emerge da preocupação com o ingresso de indivíduos em território 

estrangeiro em face das mudanças advindas da globalização e da estruturação do direito 

internacional dos direitos humanos. Isso porque, embora alguns defendam a total liberdade 

do Estado para impedir o ingresso de estrangeiros em seu território – o que se pode chamar 

de livre arbítrio absoluto do Estado –, há normas internacionais de proteção aos direitos 

humanos que poderiam considerar-se contrárias à completa liberdade estatal nesse âmbito. 

Esta tese investiga, dessa maneira, a possibilidade de se asseverar que o Estado, tendo em 

vista a globalização e a estruturação do direito internacional dos direitos humanos, não 

mais pode decidir livremente sobre o ingresso de estrangeiro em seu território. Surge, com 

isso, o que se pode chamar de uma atuação estatal controlada por normas internacionais. A 

novidade é o fato de que esse controle se aplica a uma das expressões da soberania estatal, 

como identificada pela doutrina. 

O fato mencionado ganha relevância com o incremento constante da circulação de 

pessoas pelo mundo, a qual, material e tecnologicamente, torna-se cada vez mais facilitada, 

encontrando, porém, como paradoxo, inúmeros obstáculos, decorrentes de aspectos tanto 

políticos quanto jurídicos. De forma direta, pode-se dizer que essa circulação hoje é mais 

comum – em especial quando comparada com o que acontecia até meados do século XX –; 

porém, as barreiras ao ingresso de estrangeiros são cada vez mais frequentes e mais difíceis 

de serem transpostas. É possível supor que o incremento das barreiras esteja ligado ao 

gradual alcance de direitos fundamentais para os indivíduos que se encontram em seu 

território. Como a garantia desses direitos demanda dispêndio de recursos, tal exige do 

Estado planejamento que considere o número de pessoas a serem atendidas. 

Para o estudo do tema objeto deste trabalho, estruturou-se o texto em três partes, 

além da Introdução e da Conclusão. O propósito é demonstrar a existência de elementos 

embasadores para a posição que advoga haver limites à decisão do Estado sobre o ingresso 

de estrangeiros, não sendo essa decisão totalmente submetida à vontade exclusiva estatal. 

Pode-se arrolar um conjunto de normas internacionais que serviriam de base para a 

limitação desse poder. 
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A Parte I está reservada à circulação de pessoas pelo mundo e seu impacto na 

soberania do Estado. Nela, serão trazidos elementos demonstrativos da constante crise no 

tratamento dispensado ao ingresso do estrangeiro, qualificado por sua nacionalidade, a 

qual, como ali se demonstra, passou por tentativa de regulamentação internacional, porém, 

sem sucesso. Nesse espaço inserem-se questões delicadas ligadas à efetivação de direitos 

fundamentais, após a discussão sobre a possibilidade de diferenciação entre os indivíduos, 

com base em sua nacionalidade.  

A Parte I é composta por quatro capítulos. No Capítulo 1, faz-se uma explanação a 

respeito da problemática envolvendo o ingresso do estrangeiro. No Capítulo 2, expõe-se, 

inicialmente, a crise na circulação de pessoas, apresentando-se elementos das diferenças 

entre as teorias, em particular no item 2.6, ao passo que a nacionalidade e as escolhas 

trágicas são abordadas, respectivamente, nos itens 2.4 e 2.5. A nacionalidade é estudada 

como possível fundamento para construção da diferenciação entre indivíduos, no item 2.3. 

Em outras palavras, como poderia ser fundamentada a limitação de ingresso em razão de o 

indivíduo não ser nacional, o que é feito em conjunto com as escolhas trágicas. 

No Capítulo 3, discute-se o direito de ingresso; nos itens 3.1 e 3.2, são expostos, 

respectivamente, os figurinos jurídicos sobre a permeabilidade dos Estados, elencando-se 

várias formas de restrições, e a construção do direito de ingresso. O item 3.3 explicita a 

vulnerabilidade dos migrantes, com o intuito de estabelecer os desafios enfrentados nos 

países de destino.  

No Capítulo 4, procede-se ao cotejo entre a nacionalidade e a universalidade dos 

direitos humanos a fim de demonstrar que é possível a limitação de direitos com base na 

nacionalidade – o que não se configuraria como violação à universalidade, caso a decisão 

tivesse fundamento nos tratados internacionais de direitos humanos. Em razão disso, o 

impedimento de ingresso não pode entender-se como decorrência exclusiva do fato de 

quem pleiteia a entrada ser um estrangeiro. 

A Parte II, composta por dois capítulos, destina-se à análise dos casos que 

demonstram a aplicação das teorias apresentadas na Parte I, em especial a teoria da 

limitação do direito do Estado. No Capítulo 5, verifica-se como o ingresso é tratado 

internamente em alguns Estados, escolhidos para este estudo pela distribuição geográfica e 

por serem destinos mais frequentes de migrantes. No Capítulo 6, analisam-se os casos que 

foram submetidos a sistemas internacionais. Nesse ponto, discute-se, no item 6.1.1, o 
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figurino jurídico dos refugiados, o qual forma a primeira abertura clara para a possibilidade 

de controle do direito do Estado definir quem ingressa em seu território 

Na Parte III, composta pelo Capítulo 7, tem-se como foco o Brasil. Nele analisam-

se as estruturas e as obrigações do País com relação ao estrangeiro, dando-se especial 

destaque à Opinião Consultiva n
o
 18, da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

A Conclusão retoma o exposto no trabalho com o propósito de corroborar, ou não, a 

assertiva de que é possível identificar limitações à possibilidade do Estado decidir sobre o 

ingresso do estrangeiro. Para tanto, analisa-se a aplicação dos tratados internacionais de 

direitos humanos, decorrência específica da necessidade de cumprimento dos acordos que 

vinculam o Estado.  

Saliente-se, por fim, que o trabalho se utiliza da revisão da literatura nacional e 

estrangeira, bem como da legislação pertinente ao tema abordado, com destaque para o 

Estatuto dos Estrangeiros, a Constituição Federal brasileira e a Opinião Consultiva n
o
 18, 

procedendo ao exame do direito comparado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho é resultado da preocupação do pesquisador com o ingresso de 

indivíduos em território estrangeiro em face das mudanças advindas da globalização e da 

estruturação do direito internacional dos direitos humanos. Elegeu-se aqui, por 

consequência, o estudo de uma possível regulação do direito de ingresso de estrangeiros. 

Investigou-se, v.g., a possibilidade de se asseverar que o Estado, em decorrência da 

globalização e da estruturação do direito internacional dos direitos humanos, não mais 

pode decidir livremente sobre o ingresso de estrangeiro em seu território. Surge, com isso, 

o que se pode chamar de uma atuação estatal controlada por normas internacionais. A 

novidade é o fato de que esse controle se aplica a uma das expressões da soberania estatal, 

como identificado pela doutrina. 

O fato mencionado ganha relevância com o incremento constante da circulação de 

pessoas pelo mundo, a qual, material e tecnologicamente, torna-se cada vez mais facilitada, 

conquanto, ao mesmo tempo, encontre inúmeros obstáculos, decorrentes de aspectos tanto 

políticos quanto jurídicos.  

Pelo que se pôde verificar sobre as consequências dessa circulação, além da 

construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o impacto na liberdade total do 

Estado de decidir sobre o ingresso de estrangeiros em seu território é sensível. Demonstra-

se não plausível que persista, nesse ponto, a soberania do Estado como argumento para sua 

atuação sem nenhum tipo de vinculação ou necessidade de respeito a normas 

internacionais. 

A teoria da liberdade controlada do Estado surgiu em face desse questionamento, 

ou seja, para decidir sobre o ingresso de estrangeiros, exigindo que o ato estatal envolva 

elementos de proteção aos direitos humanos e garantia de acesso a direitos. Essa teoria 

funda-se, em especial, nos tratados internacionais de direitos humanos e na relativização 

sofrida pela soberania na segunda metade do século XX. 

Conforme se discutiu ao longo deste estudo, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos impõe aos vários Estados do mundo sacrifícios que envolvem distribuição de 

riqueza, fato que, no entanto, não impede que os Estados se utilizem de argumentos 
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pautados na lógica das escolhas trágicas para, em determinadas situações, impedir o 

ingresso de estrangeiros em seu território. 

Nesse compasso, ressalta-se que o fenômeno da migração não é uma anormalidade, 

mas uma constante na história humana. O que pode ser tido como atípica é a brutal 

diferença de riqueza entre países que se podem dizer próximos, em particular, no pós-

globalização, por força das comunicações e das facilidades de deslocamento (transporte) de 

pessoas pelo mundo. 

Os movimentos populacionais sempre acompanharam o crescimento demográfico, 

as mudanças tecnológicas, os conflitos políticos e, até mesmo, os conflitos armados. As 

migrações em massa tiveram um papel importante, nos últimos séculos, em especial no 

tocante a temas ligados ao colonialismo, à industrialização, à formação do Estado e, mais 

recentemente, no desenvolvimento do capitalismo de mercado. A migração faz parte, 

portanto, do ser humano e de sua luta por superar limites. 

A despeito de ser comum a presença da migração na história da humanidade, ela 

nunca foi, todavia, tão relevante para a política interna quanto tem sido hoje, decorrência 

do encurtamento das distâncias alcançado com os avanços tecnológicos, representados pelo 

incremento das telecomunicações e do transporte. Ao mesmo tempo, podem ser 

identificadas tanto a necessidade da migração – em alguns casos, para o migrante e para o 

Estado recebedor –, quanto a importância à repulsa da sua presença pela sociedade do 

Estado recebedor, o que causa, por vezes, de um lado, a dificuldade de conciliar a proteção 

dos direitos humanos e a sua universalidade, e, de outro, o direito garantido ao Estado de 

conceder a nacionalidade e de impedir a entrada de estrangeiros em seu território. 

Essa interligação dos vários países do mundo fez que a migração, com crescimento 

cotidiano, pudesse interferir cada vez mais em países do globo terrestre. Nesse cenário, a 

proteção dos direitos humanos exerce papel fundamental, uma vez que, por meio dela, 

eventuais ações violadoras praticadas pelo Estado podem ser discutidas. Em outras 

palavras, os direitos do Estado de definir a quem concede a nacionalidade e o de impedir a 

entrada de estrangeiros em seu território devem ser vistos como passíveis de controle. 

No que tange ao impedimento de entrada, para que não se criem limitações 

indevidas a direitos fundamentais, a decisão do Estado deve pautar-se em uma lógica 

aplicável à limitação de outros direitos fundamentais. Nesse ponto, a adoção da lógica 

aplicável às escolhas trágicas é uma forma de se evitar que haja danos aos direitos 
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humanos. Para tanto, o Estado deve vincular a permissão de entrada em seu território à 

perspectiva da efetivação de direitos sociais.  

Entende-se, no entanto, que a condição pessoal do migrante, especialmente no que 

se refere à sua situação econômica ou ao país de onde vem, não pode, em rigor, ser base 

para a aludida decisão, pois, se assim fosse, apenas aqueles provenientes de países 

desenvolvidos conseguiriam o ingresso, criando-se uma desigualdade incompatível com a 

proteção estruturada pelos tratados internacionais. 

Como se pode constatar pela análise das condutas de alguns Estados, a limitação a 

direitos fundamentais, no caso específico do direito de ingresso, não é articulada em 

conformidade com a teoria das escolhas trágicas, aproximando-se da total 

discricionariedade dos Estados. Os refugiados, no entanto, por força de normatização 

internacional, possuem algo próximo do direito de ingresso.  

Os direitos fundamentais, porém, ganham proteção mesmo quando o pleito é feito 

por imigrantes ilegais, conforme se pode verificar não apenas em tribunais internacionais, 

mas também em decisões internas. Há, ainda, todavia, a necessidade de criação de uma 

estrutura que garanta acesso à justiça ao migrante, que costuma ficar isolado em zonas nas 

quais não tem condições de pleitear a efetivação de seus direitos. 

Por mais que se possa confirmar o direito dos Estados e afastar o jus 

communicationis de Vitória, há, hoje, limitações ao exercício do impedimento de entrada 

pelo Estado, devendo esse ser compatível com as normas internacionais de direitos 

humanos. Também não se pode dizer que o impedimento seja, per se, uma forma de 

violação à universalidade dos direitos humanos, pois não há direitos absolutos. A lógica, 

no entanto, aplicável a essa limitação deve ser compatível com a trajetória de limitação de 

direitos humanos. No caso específico, como, em regra, a discussão é econômica, a 

estrutura das escolhas trágicas pode ser vista como possível para preservação de direitos.  

Logo, por mais que se possa verificar ainda existente o direito do Estado de fixar as 

regras sobre concessão de sua nacionalidade e de determinar a entrada de estrangeiro em 

seu território, esse direito pode ser tido como limitado pelos direitos humanos. É 

necessário, portanto, que haja a construção de uma lógica que embase a decisão, tendo-se 

em vista a universalidade dos direitos humanos. Não se trata mais de direito absoluto, 

exercido de forma plena e ilimitada pelos Estados. 
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Como os direitos humanos, não apenas os de segunda dimensão, exigem que o 

Estado aloque recursos escassos, a limitação à entrada de estrangeiros pode, sem violar 

normas de direitos fundamentais, utilizar para tanto a lógica das decisões trágicas a fim de, 

com isso, garantir a universalidade e respeitar a possibilidade de limitação dos direitos. 

É relevante, ainda, para o presente estudo que, com a intensificação das relações 

entre os Estados, fenômeno conhecido como globalização, houve uma sensível 

transformação do mundo, o que conduziu a interações mais profundas entre o direito 

internacional e o direito interno. Isso trouxe claras consequências no âmbito interno de 

atividades internacionais, podendo, também, ser identificado como um limitador dos 

poderes de decisão do Estado, pois, nesse contexto, o direito internacional toma espaço 

outrora reservado exclusivamente ao direito interno, antes construído e aplicado no âmbito 

interno das fronteiras nacionais.  

A globalização também pode se referir ao aumento da colaboração de políticos, 

pesquisadores, educadores e outros pelas fronteiras nacionais, na busca de soluções para 

problemas comuns. Com o fim da Guerra Fria, a cooperação internacional, que se verifica 

em domínios diversos, como negócios, segurança, direitos humanos, saúde, agricultura, 

proteção ambiental e combate ao crime, demonstra a clara interdependência dos Estados. O 

alcance do direito internacional é, assim, também ampliado, surgindo regulamentação 

internacional nos mais variados setores, o que impõe barreiras à ação do Estado.  

Entre as limitações pode-se identificar a que exige que o Estado se conduza na 

proteção dos direitos humanos, inclusive em temas que são tidos como parte de suas 

possibilidades plenas, como definição de nacionalidade e permissão de entrada em seu 

território.  

Os diversos componentes da globalização muitas vezes desafiam a separação entre 

interesses internos e internacionais, consequência do crescimento da regulamentação 

internacional. Embora o direito internacional regule agora uma gama sem precedentes das 

atividades humanas, certas atividades são mais fortemente regulamentadas pela 

comunidade internacional do que outras. Alguns temas são tão histórica e politicamente 

adaptados à regulamentação internacional que a sua necessidade quase não é questionada. 

Hoje, ninguém pode contestar com seriedade a necessidade prática de um acordo 

internacional sobre assuntos como a aviação internacional, telecomunicações ou serviços 

postais. Para outras atividades, no entanto, a primazia da soberania nacional era a regra 

histórica. 
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Dentre os temas apontados, conforme se salientou, dois se destacaram como os 

últimos bastiões da soberania nacional – os poderes de um estado para decidir, em primeiro 

lugar, quem sãos seus próprios cidadãos e, em segundo, quais estrangeiros devem ter 

acesso físico ao seu território. Estes são os dois exemplos clássicos, bastante citados na 

doutrina internacional, como decisões essencialmente ligadas ao que torna os Estados 

soberanos e, nas quais a comunidade internacional não poderia interferir.  

A força da globalização e a proteção dos direitos humanos exigem, todavia, que as 

ações dos Estados guardem coerência com a aludida regulação internacional; assim, 

mesmo a soberania nacional tem cada vez mais dado lugar à regulamentação internacional 

com fundamento voluntarista. Não há nenhuma contradição aqui, pois a soberania de um 

Estado, obviamente, abrange o poder de se autolimitar de bom grado, pela celebração de 

acordos internacionais. Pode-se identificar, assim, uma transformação nos últimos anos: 

passou-se de um mundo de soberania estatal exclusiva sobre nacionalidade e migração para 

um mundo em que a regulação internacional dessas áreas constitui a norma.  

Durante séculos, as disputas sobre as nacionalidades dos indivíduos particulares, 

por vezes, têm sido subtraídas da arena internacional, pela combinação de direito, 

diplomacia e força militar. A despeito das mudanças drásticas na perspectiva, a grande 

maioria das normas jurídicas, em ambos os temas, ainda hoje é prescrita pelos Estados, e 

não pela comunidade internacional – tal como acontece em praticamente todas as outras 

áreas públicas da vida. Dessa forma, os últimos bastiões de soberania são, hoje, 

virtualmente indistinguíveis de quase todas as áreas da atividade humana regulada, pois 

eles são limitados por uma combinação de produtos nacionais e regras internacionais. 

Em vários momentos da história, com grande frequência, todas as nações decidiram 

conceder a nacionalidade, por conta do nascimento, a algumas classes de pessoas, com o 

propósito de alcançar a perpetuação da sua dimensão pessoal.  

Essas pessoas, escolhidas pelos vínculos de parentesco com quem já detém a 

nacionalidade do país ou pelo local de nascimento, possuem o direito de ingresso no 

território do Estado do qual são nacionais. Os estrangeiros, então, são aqueles que não 

possuem a nacionalidade do país com o qual intentam se relacionar, ou por almejarem o 

ingresso em seu território ou por aí desejarem permanecer. A concessão da nacionalidade 

também sofre restrições internacionais. 
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O mesmo acontece com a liberdade total do Estado para restringir a entrada de 

estrangeiros em seu território, que já não pode persistir, em especial tendo-se em vista as 

normas internacionais de proteção dos direitos humanos. 

Reitera-se que a decisão do Estado deve respeitar a normatização internacional. 

Segundo Ramji-Nogales
1
, nos Estados Unidos há a ideia de que não se aplicam direitos 

fundamentais a casos que aconteçam além das fronteiras estadunidenses, permitindo-se o 

impedimento de ingresso do estrangeiro sem haver respeito a direitos humanos, o que é 

considerado exercício da doutrina do plenary power, identificada no já mencionado caso 

Wong Wing, de 1896. 

Dessa época até os dias atuais, muito se alterou no mundo e na proteção dos direitos 

humanos, não sendo possível imaginar que se tenha mantido da mesma forma a relação do 

estrangeiro ingressante com o Estado em cujo território pretende ingressar. A liberdade 

total de circulação de pessoas pelo mundo também não se aplica, em face de que os 

Estados precisam, por força de evolução constitucional, garantir direitos sociais. 

A escolha trágica pode servir de base para impedimento de ingresso, porém, ela 

exige a construção de política específica e divulgada, que impedirá a violação de normas 

básicas de direitos humanos.  

Os direitos sociais trazem a necessidade de planejamento estatal. A esse propósito, 

Van Creveld
2
 chama a atenção ao relatar que existe um aumento significativo de gastos 

com direitos sociais, o que resultou no enfraquecimento do Estado e seu consequente 

declínio. O autor ilustra sua assertiva citando dados da OCDE que apontam um aumento 

nos gastos sociais nos países pertencentes a essa Organização que chegaram a quase 25% 

do PIB. Adverte, ainda, que as consequências, em todos os casos, foram déficits 

governamentais e inflação, v.g., o governo estadunidense nunca teve saldo positivo de 

1969 a 1998. Van Creveld
3
 destaca, ainda, que, “mesmo atualmente, o „orçamento 

equilibrado‟ supostamente alcançado pela administração Clinton oculta uma lacuna imensa 

em seguridade social”. O estudioso consigna que, no final da década de 1970, países como 

Itália, Bélgica, Inglaterra, Japão e Alemanha Ocidental amargavam déficits de 5% do PIB. 

e que também se encontrava em situação deficitária o globalmente famoso bastião da 

                                                 
1
 RAMJI-NOGALES, J. A global approach to secret evidence: how human Rights Law can reform our 

Immigration System. SSRN eLibrary. 2008. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=1080317>. Acesso em: 20 mar. 2011. 
2
  VAN CREVELD, M. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

3
 Ibidem, p. 521. 

http://papers.ssrn.com/sol3/%20papers.cfm?abstract_id=1080317
http://papers.ssrn.com/sol3/%20papers.cfm?abstract_id=1080317
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moeda forte, a Suíça, tendo como resultado uma inflação entre 3,6% em 1979 e 6,5% em 

1981. 

Entende-se, na esteira de Van Creveld
4
, que a liberdade total do Estado de decidir 

sobre o ingresso de estrangeiro não se pode sustentar, assim, da mesma forma como existia 

antes da construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos, pois a soberania do 

Estado já não é a mesma. 

O pensamento aqui esposado coaduna-se com o exposto por Nussbaum
5
. Segundo a 

autora, é possível aplicar-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

também para a sociedade internacional como um todo, permitindo-se abertura de espaço 

para a distribuição de riquezas. A esse propósito, Nussbaum
6
 esclarece que a Declaração 

Universal propiciou apenas uma base superficial de sociedade internacional, na medida em 

que ainda é prevista a garantia dos direitos humanos como uma questão de ação de cada 

Estado, não para a sociedade internacional como um todo. Afirma, ainda, que a tendência 

para a cooperação e reciprocidade na aplicação sugere que essas ideias têm se tornado, 

paulatinamente, o centro das atenções como base para acordos internacionais, instituições e 

organizações. A autora conclui que não há nenhuma barreira de princípio ou argumento 

contra a persecução dos recursos humanos como objetivos centrais de cada nação, e 

também para a sociedade internacional.  

Os desafios futuros, tendo em vista a construção da teoria da liberdade controlada 

do Estado para decidir sobre ingresso de estrangeiros em seu território, podem ser bastante 

grandes, exigindo que sejam criadas políticas de migração claras, a fim de se evitarem, ao 

máximo, surpresas no momento do ingresso do estrangeiro. 

Os desafios em referência, além da aludida construção das políticas, deverão levar 

em conta as perspectivas de migração e mobilidade no mundo. Para tanto, será necessário 

incrementar a cooperação internacional no campo da migração, além de política específica 

para se lidar com a migração ilegal. Ressalte-se que o foco especial deve ser na questão 

étnica, na diversidade social e nas mudanças sociais, com base em suas consequências para 

o Estado-nação. 

                                                 
4
 VAN CREVELD, M. Ascensão e declínio do Estado.  

5
 NUSSBAUM, M. C. Frontiers of Justice: disability, nationality, species membership. 

6
 Ibidem. 
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Há grandes preocupações, que não podem ser resolvidas por apenas um ramo do 

conhecimento, mas, ao contrário, exigem pesquisa interdisciplinar, envolvendo economia, 

direito, sociologia, relações internacionais, psicologia, entre outras áreas. 

A impossibilidade imediata de serem visualizadas todas as consequências, 

negativas ou positivas, não pode ser fundamento para impedir que um indivíduo tenha seus 

direitos fundamentais garantidos.  

Os Estados, para o bem ou para o mal, possuem a tendência de proteger a sua 

possibilidade de liberdade total no que tange à regulação da migração, porém, a economia 

global e a integração cultural, além dos tratados internacionais, estão claramente minando a 

soberania plena do Estado, e a chamada lealdade exclusiva do indivíduo a um Estado. A 

era da migração, como definida por Castles e Miller
7
, pode ser marcada pela erosão do 

nacionalismo e da soberania estatal, apesar de serem enfrentadas questões religiosas, 

raciais e culturais. 

No Brasil, deve-se diligenciar pela aplicação da Opinião Consultiva n
o
 18 da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, havendo possibilidade de se identificar um direito de 

ingresso considerado adequado da perspectiva constitucional. Para que haja, no entanto, a 

efetivação, as estruturas estatais devem estar prontas para o atendimento do estrangeiro na 

zona primária da fronteira. Nessa situação, o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública Federal e a Polícia Federal agiriam para o cumprimento do planejamento, como 

definido na Constituição Federal, que deve ser completado pela exigência de definição de 

política pública migratória por lei, que permitiria definir a escolha trágica e fazer que os 

órgãos citados possam agir de forma mais coesa e sistemática. 

Entende-se inafastável, assim, o fato de que os Estados estão cada vez mais 

diversificados no tocante à cultura, religião e formação étnica, o que facilita a criação de 

redes transnacionais, em que o Estado terá uma importância diminuta quando comparada 

com a que detinha em meados do século XX. Os problemas que afligem o planeta, como 

meio ambiente e pobreza, poderão ser combatidos de modo mais incisivo pela chamada era 

da migração, que permitirá a criação de soluções que ultrapassem os limites territoriais do 

Estado. 

 

                                                 
7
 CASTLES, S.; MILLER, M. J. The age of migration.  
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