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TERRA EM CRISE: O DESMATAMENTO NA FLORESTA AMAZÔNICA E A  

IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A SUA 

PRESERVAÇÃO  

 

Jhuan Cristian Silva do Nascimento1 

Leandra Cristina de Oliveira Costa2 

 

 

Palavras-chave: direito ambiental; Amazônia; cooperação internacional; OTCA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios da humanidade no século atual advém da tentativa da 

proteção dos recursos ambientais para a manutenção da vida, bem como da reparação dos 

danos causados durante o crescimento desenfreado ocorrido no passado. Estudiosos de 

todo o mundo apontam que tais danos possam ser considerados irreversíveis caso não 

sejam realizadas novas políticas públicas voltadas para a preservação ambiental. 

Nesse contexto, o desmatamento na  floresta amazônica, bioma de suma 

importância não apenas para o Brasil como para toda a América Latina, vem aumentando 

gradativamente de forma a preocupar pesquisadores de todo o mundo. Além disso, devido 

a política ambiental negacionista do atual Presidente da República, o aumento de crimes 

ambientais como o desmatamento, a queimada e a caça ilegal de animais ameaçados de 

extinção, corroboram para a perda da biodiversidade do ecossistema.  

A ineficiência do governo brasileiro em proteger a floresta amazônica suscita 

dúvidas na comunidade internacional. Nesse sentido, abre-se o debate sobre a 

relativização da soberania brasileira em prol da preservação da amazônia, com esforços 

coletivos de diversos orgãos internacionais, destacando-se a Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA), visando a proteção do patrimônio natural. 

Diante disso, o objetivo geral da pesquisa, é verificar a importância da floresta 

                                                      
1 Pós-graduado em Direito Educacional e Gestão pela Faculdade Venda Norte do Imigrante (FAVENI); 

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL); Graduando em Direito 

pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Instituto Três Rios (UFRRJ-ITR); Email: 

jhuancristian@hotmail.com; Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1708867617329854;  
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Três Rios (UFRRJ-

ITR); E-mail: leandraacosta2@hotmail.com; Curriculo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7312349368207029 
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amazônica não apenas para o Brasil, porém para toda a América Latina em um contexto 

de proteção à biodiversidade. Além disso, o estudo pretende verificar a atuação da OTCA 

(Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) como objeto de cooperação 

internacional, analisando ações que possam corroborar para que o bioma possa ser 

preservado, diminuindo os impactos ambientais decorrentes de sua destruição possam ser 

minimizados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Estudos sobre essa temática demonstram-se cada vez mais relevantes para que 

seja possível a descoberta de soluções viáveis para o embate entre desenvolvimento e 

preservação ambiental. Diante disso, para a realização dessa pesquisa, é necessário 

analisar artigos de diferentes áreas de estudo, como ecologia, direito ambiental e relações 

internacionais. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao trazer em seu texto o Título VIII, da 

ordem social, o capítulo VI, do meio ambiente, exclusivo para tratar sobre questões 

ambientais. Embora possua um único artigo, a temática ambiental sendo tratada no texto 

constitucional corrobora para a legitimação da sua importância na sociedade moderna, 

em que o homem não pode deixar de se preocupar com a preservação de recursos naturais 

para a manutenção de sua sadia qualidade de vida: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” (CRFB/88). 

 

Embora o texto constitucional deixe claro a importância do direito ao meio 

ambiente, o governo brasileiro não vêm obtendo sucesso na preservação dos ecossistemas 

brasileiros. A floresta amazônica sofre com a perda da sua biodiversidade devido ao 

aumento dos crimes de queimada, desmatamento e caça.  

A amazônia possui cerca de sete milhões de km², divididos entre os territórios 

do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana 

Francesa. Cerca de 25% da fauna e da flora de todo o mundo habitam a floresta, e por 

esse motivo atrai a atenção de especialistas de todo o mundo. (SILVA, 2015). 

Apesar da divisão com outros países, 68% da floresta amazônica é território 

brasileiro e devido a essa extensão, o governo encontra dificuldades em sua preservação. 
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Sobre o assunto, Philippe Le Prestre (2000), aborda a questão da cooperação internacional 

para a preservação de recursos ambientais: 

 

“O caráter transnacional de numerosas questões ambientais obriga os Estados 

a concluir acordos com outros países, dos quais depende a realização dos seus 

objetivos nacionais e internacionais, enquanto inexistir autoridade suprema 

que possa impor uma noção única de bem comum ou fazer respeitar os acordos 

(LE PRESTRE, 2000, p. 284).” 

 

Por fim, a pertinência do tema se respalda na necessidade de compreender a 

importância da região amazônica para a preservação da biodiversidade, bem como 

permitir a existência de um desenvolvimento sustentável na região.  

 

METODOLOGIA 

 

A elaboração deste trabalho centra-se em dois métodos principais: análise 

documental e pesquisa bibliográfica. A análise documental e a pesquisa bibliográfica 

servem de base para uma pesquisa exploratória, objetivando maior compreensão sobre o 

tema estudado. Devido a interdisciplinariedade do tema, é necessário visitar o 

pensamento de autores de diversas áreas, como das ciências biológicas, das relações 

internacionais, do direito ambiental e de outros ramos.  

Além disso, foram utilizadas dispositivos legais para o embasamento jurídico-

científico, realizando-se uma análise de textos de leis que possam ser aplicadas no 

contexto de preservação ambiental, bem como a análise de tratados internacionais para a 

preservação amazônica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O  Brasil foi um dos países pioneiros na criação de um orgão internacional que 

visasse a proteção da floresta amazônica. Esse motivo se originou principalmente devido 

ao receio do processo de internacionalização da região, fazendo com que os países 

amazônicos se associassem em defesa não apenas dos recursos ambientais que a floresta 

oferece, mas também da soberania em relação ao seus territórios (ANTIQUERA, 2006). 

 Entretanto, apesar do protagonismo brasileiro na criação da OTCA, o atual 

governo vem sendo omisso nas discussões sobre a floresta amazônica, gerando 

consequentemente um maior destaque de outros países da cúpula em liderar o órgão. 
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Devido a esse distanciamento politico sobre matérias que envolvem a amazônia, o Brasil 

acabou por perder destaque no campo internacional. 

Após a perda de protagonismo, o governo brasileiro tem trabalhado para retornar 

sua liderança na cúpula. Entretanto, especialistas apontam que será um longo percurso, 

visto que o desinteresse do Brasil na OTCA representou também uma dívida muito 

grande por parte do país.  Uma das medidas já efetivadas para essa gradual retomada do 

Brasil como protagonista, foi o pagamento de parte do débito milionário que o país tem 

com a OTCA.  

Embora o Brasil tenha perdido seu protagonismo na OTCA, é válido ressaltar 

que, a missão principal do órgão é o desenvolvimento sustentável da amazônia, 

englobando uma proteção de diversos fatores como a preservação da cultura e dos povos 

indígenas, fauna e da flora, combate ao tráfico de animais silvestres, ao crime de 

queimadas e ao crime de desmatamento.  

Outra problemática que deve ser trazida a essa discussão, do ponto de vista 

social,  são os interesses por trás da destruição da Amazônia e os motivos para precarizá-

la, para  Judith Butler (2015) a apreensão da precariedade conduz a uma potencialização 

da violência, tendo uma percepção de vulnerabilidade fisica de certo grupo de pessoas 

que incita o desejo de destruí-las.  

A autora ainda apresenta uma importante análise sobre a concepção da 

precariedade, para ela existe uma relação ligada à noção de politica de “condição 

precária”, ou seja, as normativas de desmonte fomentam a destruição de sistema, nesse 

caso, todo um sistema ambiental vem sofrendo impactos negativos após as politicas 

negacionistas do atual governo brasileiro. 

 

CONCLUSÕES 

 

Do ponto de vista, ambiental, econômico, social e cultural é inegavel a 

importância da Amazônia para o território nacional e para países vizinhos. A busca por 

medidas de preservação ambiental da região impactam não apenas todo um ecossistema, 

mas também na condição de vida das populações que dependem da floresta. Devido a 

isso, as questões sociais se tornam de alta relevância, sendo fulcral analisar tais questões 

em debates sobre a preservação da amazônia.   

A precarização da OTCA por parte do Brasil, representa uma grave violação ao 

direito ambiental. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, as garantias sociais, o 
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setor economico e a cultura local dos povos daquela região sofrem devido ao descaso do 

governo federal para com a floresta amazônica. Neste sentido, é importante que o país 

atue ativamente na OTCA, deixando de lado questões políticos e pensando na sadia 

qualidade de vida da população que depende da floresta amazônica.  

Outrossim, percebe-se que a OTCA possui o desafio de destacar a importância 

da Amazônia para o mundo ao passo que incentiva a cooperação internacional não apenas 

entre Estados, mas entre cidadãos conscientes sobre a importância do patrimônio 

ambiental da floresta amazônica. Além disso, é necessário atentar-se para as nuances de 

opressão que se ramificam por trás da destruição ambiental, que também é de suma 

importância nas análises que são realizadas nos diversos campos do saber. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTIQUERA, Daniel. A Amazônia e a política externa brasileira: análise do Tratado de 

Cooperação Amazônica (TCA) e sua transformação em organização internacional (1978-

2002). Dissertação de Mestrado, Departamento de Ciência Política do Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. São Paulo,2006. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  

BUTLER, Judith. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 288 p. ISBN 978852000965-9. 

LE PRESTRE, Philippe. Ecopolítica Internacional. São Paulo: Editora Senac, 2000. 

SILVA, O. M. A. da S.; HOMMA, A. K. O. (Organizadores). Pan-Amazônia: Visão 

Histórica, Perspectivas de Integração e Crescimento. Manaus: Federação das Indústrias 

do Estado do Amazonas (FIEAM), 2015. 

 



6 

 

O ACORDO DE ASSOCIAÇÃO ESTRATÉGICA ENTRE MERCOSUL E 

UNIÃO EUROPEIA E A PROTEÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DE 

CASO. 

 

Laura Monteiro Senra1 

 

Palavras chave: colonialismo ambiental; acordo Mercosul-UE; proteção ambiental  

 

No dia 28 de junho de 2019, após mais de 20 anos de negociações, o Mercosul 

e a União Europeia firmaram um Acordo de Associação Estratégica entre os dois blocos. 

O acordo, que pode ser considerado como o maior do mundo já negociado entre blocos 

econômicos, implica a integração de um mercado de cerca de 800 milhões de habitantes, 

e se somarmos os PIBs dos países envolvidos, chegamos a quase US$20 trilhões, ou seja 

(SENRA, 2020).  

No entanto, as discussões entre os representantes dos blocos econômicos e a 

assinatura do Acordo, são apenas a conclusão de uma primeira fase política internacional 

e após o seu encerramento, o acordo precisa passar agora por uma fase jurídica de 

traduções e revisões para a adequação do texto aos ordenamentos internos de cada país, 

para em seguida ser ratificado de acordo com trâmites internos de cada um dos países 

membros da União Europeia e do Mercosul.  

Contudo, após a assinatura do acordo no plano internacional diversos países 

membros da União Europeia têm levantado questionamentos acerca do prosseguimento 

da tramitação do documento, apontando como principal empecilho a política de proteção 

ambiental do Mercosul, e especialmente do Brasil, indicando que não irão ratificar o 

texto sem um compromisso claro sobre proteção ambiental.  

Países como a Áustria, a Bélgica, a Holanda e a Irlanda já se pronunciaram 

abertamente contrárias ao Acordo (ÖSTERREICH, 2019; TOURIEL, 2020; SENRA, 

2020). O governo francês, inclusive encomendou de um grupo de especialistas um 

estudo de impacto do acordo que revelou que o custo ambiental pode ser maior que os 

ganhos econômicos (ACORDO, 2020). Também a Alemanha que se mostrava favorável 

ao acordo vem adotando uma postura mais cautelosa em relação à ratificação e já fez 

                                                      
1 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1736532805964133 
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diversas críticas à política ambiental do Brasil, fazendo coro à França em algumas 

oportunidades (RINKE, 2019).  

No entanto, o principal argumento que ainda sustenta o acordo é a ideia de que 

o esse documento pode ajudar na proteção ambiental global por ter um caráter político-

jurídico vinculante que daria à União Europeia a possibilidade de cobrar dos governos 

sulamericanos ações em relação a proteção ao meio ambiente (SENRA, 2020).   

O governo brasileiro alega que a resistência à ratificação do acordo é reflexo de 

pressões políticas de agricultores europeus que preveem perdas econômicas caso o 

acordo comece a valer. Esse argumento também não é totalmente infundado.    

Apesar de podermos considerar genuínas as preocupações dos governos de 

alguns membros da União Europeia com a questão ambiental global por um lado, e 

também verdadeiras em grande medida as alegações do governo brasileiro quanto às 

pressões de outros grupos econômicos, não podemos encarar essa disputa com 

ingenuidade. É evidente que um acordo tão vultuoso está sujeito às pressões próprias 

das dinâmicas de poder econômico-políticas internas de cada país envolvido, bem como 

as regionais nas quais se inserem os blocos econômicos e também em dinâmicas globais. 

Além disso, há razões suficientes para se acreditar que a questão ambiental seja apenas 

a ponta de um iceberg bem mais profundo e complexo. 

O Acordo aponta como marcos de proteção ambiental a serem observados 

documentos tais como: A Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Ambiente e  

Desenvolvimento, ambos de 1992; A Declaração de Johannesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Johannesburgo para Implementação do 

Desenvolvimento Sustentável, de 2002; além do documento final da Conferência da 

ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2012, intitulado O Futuro que Queremos, 

dentre outros importantes documentos que ficam contudo fora do recorte proposto nesse 

projeto (BRASIL, 2019).  

Esses documentos são marcos importantes no desenvolvimento da agenda 

internacional sobre meio ambiente. Contudo ainda que assim possa parecer, a crescente 

preocupação com a questão climática e a proteção ambiental não pode ser vista como 

um processo isolado, fruto de um desenvolvimento racional científico dos países 

centrais, que passaram a perceber a insustentabilidade do modo de produção e consumo 

próprios do capitalismo. Esse é um problema histórico provocado diretamente pelo 

expansionismo dos próprios povos europeu durante os processos de colonização, quando 

impuseram o capitalismo aos territórios dominados (GROOVE, 1996). 
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De acordo com Enrique Dussel (1993), a Modernidade, enquanto nova era de 

organização político-econômica global tem seu marco histórico inicial em 1942 com a 

chegada de Colombo na América, tendo em vista que, a partir desse momento surgiu 

uma nova forma de organização global baseada em relações diretas e constantes entre 

povos que antes eram considerados geograficamente distantes. Essas novas relações 

eram não apenas econômicas, mas estavam presentes também nos mais diversos 

aspectos da vida social.  

Aníbal Quijano (2005), explica que a partir desse momento histórico foram 

estabelecidas formas de exploração do trabalho que eram histórica e sociologicamente 

novas. Os imigrantes que saíram da Europa para habitar o “novo mundo” encontraram 

na América condições ambientais muito melhores do que as da Europa, tanto para a 

produção de alimentos (e, por tanto, melhor qualidade de vida), quanto para a extração 

de matérias primas para a indústria em crescimento nas metrópoles. Assim, esses novos 

habitantes mantinham contato com sua pátria, enquanto constituintes de novos mercados 

consumidores e, ao mesmo tempo, como provedores de matérias primas para a produção 

e alimentação dos europeus que ficaram nas metrópoles (GROOVE, 1996).   

Essa nova organização do trabalho, globalmente articulada foi a peça-chave 

para o desenvolvimento do sistema mundo capitalista globalizado, uma vez que foi a 

partir dessa divisão mundial e racial do trabalho que foi possível à Europa acumular 

riquezas que eram geradas a partir da exploração do trabalho nas colônias (QUIJANO; 

WALLERSTEIN, 1992, p. 583) e dos aparentemente inesgotáveis recursos naturais do 

“novo mundo”.  

Dussel (1993), considera ainda que o processo de colonização da América não 

apenas impôs alterações estruturais na organização mundial, mas também contribuiu para 

a construção da racionalidade moderna europeia, que passa pelo encobrimento do 

“outro”, não-europeu (DUSSEL, 1993, p. 8). Ou seja, o europeu colonizador começa a 

construir aqui a ideia da missão civilizatória, que impõe aos europeus, enquanto seres 

mais civilizados a missão de conduzir os demais povos nos rumos da civilização.  

A partir da negação dos povos colonizados, os europeus passaram a afirmar sua 

forma de entender o mundo a única possível, universalizando suas visões de mundo como 

verdades absolutas. Com a ideia da racionalidade pura, o sujeito produtor do 

conhecimento era compreendido com a capacidade de se despir de todas as suas 

experiências de vida, abstrair-se de seu lugar no mundo, quase que sair de seu próprio 
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corpo para conhecer as verdades absolutas, aplicáveis em qualquer espaço-tempo 

(CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGEL, 2007).     

Sendo assim, a organização internacional atual, baseada na hegemonia da Europa 

e mais recentemente dos Estados Unidos, não ocorre em razão de um processo natural de 

evolução e desenvolvimento dessas civilizações, mas sim, como fruto de um processo 

violento de dominação e exploração dos demais povos, a partir da falsa ideia de 

inferioridade em relação aos dominadores (QUIJANO, 2005, p. 117). 

A racionalidade europeia colonizadora enxergava a natureza como fonte de 

recursos quase que inesgotáveis, tendo em vista a abundância de riqueza natural das terras 

mais próximas à linha do equador comparativamente ao território Europeu.  

Sendo assim é preciso compreender o ambientalismo moderno como parte de 

um projeto político maior (MORENO, 2018). Os problemas ambientais que enfrentamos 

hoje são fruto da racionalidade moderna europeia, o que Groove (1996) denominou 

Imperialismo Verde e Alfred Crosby (2015) vem chamando de Imperialismo Ecológico. 

Fernando Coronil (2005) aponta para a importância de se perceber que a exploração dos 

recursos naturais fez parte do desenvolvimento do Capitalismo desde a sua formação, 

sendo tão essencial ao capitalismo quanto a própria exploração da mão de obra humana.  

O discurso da missão civilizatória que embasou a dominação colonial vem 

sendo transformado para acompanhar as mudanças na relação entre colônias e 

metrópoles sem que essas últimas percam as vantagens da posição de superioridade em 

relação aos territórios coloniais. Sendo assim, a ideia da missão civilizatória foi aos 

poucos substituída por um discurso desenvolvimentista. 

Esse discurso mantém os mitos criados no processo de colonização, 

principalmente a ideia de que a história das nações segue um caminho único e unilinear 

(QUIJANO, 2005) que se repete em todos os povos, sendo que alguns estão no ápice 

civilizatório (ou de desenvolvimento) enquanto outros estão mais atrás nesse caminho e 

precisam ser auxiliados/guiados para alcançar os níveis mais acima, tendo em vista que 

o percurso é inevitável.  

Os efeitos desastrosos da ideia de desenvolvimento hegemônica no mundo 

começaram a entrar em crise, exigindo alguma resposta a nível global. Buscando 

oferecer alguma solução para a ideia de um crescimento infinito em uma planeta com 

recursos limitados, o relatório Brundtland propôs a ideia de um desenvolvimento 

sustentável. 
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Essa solução não apresentou uma caminho para a crise ambiental que se 

apresentava, pois não propôs alterações estruturais no modo de produção, muito pelo 

contrário, apenas reafirmou e legitimou o mesmo velho sistema capitalista globalizado 

iniciado no processo de colonização. Sendo assim, 20 anos mais tarde, na Rio-92 os 

mesmos problemas apresentados em Estocolmo tinham apenas se intensificado 

(LANDER, 2011).   

A nova solução proposta agora é a ideia da economia verde como o caminho 

para o desenvolvimento sustentável. Essa ideia também não propõe alterações 

substanciais aos padrões de produção do desenvolvimentismo que envolvem o 

crescimento econômico constante a partir do consumo de recursos naturais e exploração 

do trabalho humano, senão que transforma em créditos comerciáveis os danos que são 

hipoteticamente reduzidos ou evitados na trajetória inevitável do desenvolvimento 

(MORENO 2013).  

Os argumentos da ONU são no sentido de que até então, o desenvolvimento 

sustentável não estava funcionando pois os recursos financeiros não estavam sendo 

destinados para os lugares certos, sendo apenas uma questão de má alocação de recursos 

(UNEP, 2011). Isso poderia ser resolvido através de mecanismos financeiros para atrair 

o capital para os lugares certos, transformando natureza em ativos financeiros.  

Esse processo, hoje chamado de financeirização da natureza cria a lógica de que 

os recursos naturais, devem ser encarados como ativos econômicos e devem ser por 

tanto, quantificáveis monetariamente. Sendo assim se dá a inserção desses ativos 

naturais no mercado financeiro como commodities, deixando de ser bem comuns do 

povo e acessível a todos e passando a poder ser comprados e vendidos como qualquer 

outra mercadoria, por aqueles que tiverem condições de pagar.   

Além disso, Moreno (2013; 2020) chama nossa atenção para o fato de que a 

lógica da finaceirização da natureza é bastante representativa da mentalidade de nossa 

época que enxerga direitos como mercadorias e pessoas como consumidores. Com isso, 

a possibilidade de se pagar para poluir na qual se baseiam as supostas soluções 

apresentadas pela economia verde, estabelecem uma espécie de direito à desmatar e 

poluir que pode ser comprado no mercado, criando um novo ramo de “serviços 

ambientais”. Sendo assim, a economia verde não é uma solução para o atual sistema 

produtivo, senão uma parte integrante e completar desse sistema, pois cria valor 

justamente a partir da escassez e contaminação dos recursos naturais gerada pela 

economia atual (MORENO, 2013).   
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Ainda, para que exista essa possibilidade de compra de créditos de carbono que 

viabiliza a compensação ambiental é necessário, antes de mais nada que existam ainda 

florestas a serem preservadas no mundo. Isso pode ser uma explicação para a grande 

preocupação global com as políticas ambientais no Brasil, já que a maior parte da 

Floresta Amazônica está localizada em território brasileiro.  

Diante de tudo isso, a hipótese levantada por essa pesquisadora é a de que o 

acordo pode sim acelerar as perdas ambientais no Brasil, conforme indicado pelos 

diversos críticos ao acordo, no entanto, as perdas ambientais em si talvez não sejam 

exatamente o ponto de preocupação, senão a perda do potencial de exploração dos 

recursos naturais que se encontram no Brasil para a geração de riqueza para as 

economias centrais, no mesmo modelo de colonização ainda vigente.  
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DESARMONIZAÇÃO DE LEIS AMBIENTAIS NO MERCOSUL: 

IMPACTOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO MEIO 

AMBIENTE EQUILIBRADO 
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A tutela do meio ambiente, devido à natureza transfronteiriça dos danos 

ambientais, demanda soluções integradas entre diversos países para sua efetivação. Nesse 

sentido, o Mercosul possui um papel relevante para a tutela ambiental no âmbito da 

América do Sul, especialmente por representar cerca de 72% do território da região e 

possuir grande diversidade ecossistêmica e biológica (MERCOSUL, s.d). 

Todavia, os desafios do bloco para uma efetiva preservação do meio ambiente 

são grandes, destacando-se entre eles a falta de harmonização das leis ambientais entre os 

países integrantes. No presente estudo, analisar-se-á os impactos dessa ausência de 

harmonia legislativa na efetivação do direito ao meio ambiente equilibrado. Para tanto, 

inicialmente apresentaremos o panorama normativo ambiental do Mercosul até o 

momento. Em seguida, trataremos do problema da falta de harmonia entre as leis 

ambientais dos países e, por fim, como isso afeta a tutela do meio ambiente. 

O Mercosul foi criado para estabelecer uma zona de comércio integrado entre os 

países do Cone Sul e teve suas raízes institucionais estabelecidas no Tratado de Assunção 

assinado em 1991. Esse tratado trouxe uma previsão tímida da tutela ambiental em seu 

preâmbulo ao estabelecer que a preservação do meio ambiente e a melhor utilização dos 

recursos disponíveis seriam meios para atingir o principal objetivo do bloco (BRASIL, 

1991), qual seja, a integração do mercado dos países signatários. Se, de um lado, o 

preâmbulo do documento não possui força normativa, por outro, ele orienta a 

interpretação de todos os dispositivos do tratado, o que confere relevância à questão 

ambiental sobre o desenvolvimento econômico almejado. O art. 1º do Tratado de 

Assunção prevê, ainda, o compromisso dos países signatários de harmonizar suas 

                                                      
1 Advogada, pós-graduanda lato sensu em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: 

helenalettieri@gmail.com. 
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legislações nacionais “nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 

integração” (BRASIL, 1991), objetivando minimizar as disparidades legais entre os 

países e, por conseguinte, facilitar a integração entre eles.  

Posteriormente, a Declaração de Canela em 1992 trouxe o compromisso dos 

países então integrantes do Cone Sul e o Chile com a temática ambiental, como 

preparação à ECO-92. Também em 1992 foi criada a Reunião Especializada em Meio 

Ambiente (REMA) pela Resolução nº 22/92, “que tinha como função analisar a legislação 

vigente em matéria ambiental e propor aos Estados-membros ações harmonizadoras de 

proteção ao meio ambiente” (MORAES et al., 2012, p. 99). Outro marco importante foi 

a Declaração de Taranco, a qual transformou a REMA no Subgrupo de Trabalho do Meio 

Ambiente – SGT-6, vinculado ao Grupo de Mercado Comum. 

Por sua vez, a Resolução nº 10/94 estabeleceu 11 diretrizes básicas em matéria 

de política ambiental no bloco, das quais se destaca a primeira e a oitava por tratarem da 

harmonização legislativa: 

“1 - Assegurar a harmonização da legislação ambiental entre os Estados Partes 

do Tratado de Assunção, entendendo-se que harmonizar não implica o 

estabelecimento de uma legislação única. Para fins de análise comparativa de 

legislações serão consideradas tanto as normas vigentes como sua real 

aplicação. Em caso de lacunas nas legislações ambientais, será promovida a 

adoção de normas que considerem adequadamente os aspectos ambientais 

implicados e assegurem condições equânimes de competitividade no 

MERCOSUL. / 8 - Assegurar a concertação de ações objetivando a 

harmonização de procedimentos legais e/ou institucionais para o 

licenciamento/ habilitação ambiental, e a realização dos respectivos 

monitoramentos das atividades que possam gerar impactos ambientais em 

ecossistemas compartilhados.” (OLIVEIRA, 2015) 

 

No entanto, somente em 2001 com o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do 

Mercosul (AQMAM) o bloco passou a ter uma normativa consolidada em matéria 

ambiental, fortalecendo o compromisso dos países do bloco que também participaram da 

Declaração do Rio de 1992, sistematizando a cooperação internacional dos países nesse 

tema e consolidando o meio ambiente como princípio fundamental regional a ser 

observado em toda a atuação do Mercosul (D’ISEP, 2017, p. 287). O acordo prevê que 

eventuais violações à norma estarão sujeitas ao sistema de solução de controvérsias no 

Mercosul, consistente em tribunais arbitrais ad hoc e no Tribunal Permanente de Revisão, 

o que contribui na efetivação de suas disposições, e traz como um dos seus objetivos 

“buscar a harmonização das legislações ambientais, levando em consideração as 

diferentes realidades ambientais, sociais e econômicas dos países do MERCOSUL” 
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(BRASIL, 2004). Nesse sentido: 

 

“(...) o AQMAM representa uma fonte formal do incipiente direito ambiental 

mercosulista, servindo como parâmetro para as políticas públicas estatais, a 

criação de legislação ambiental e as decisões jurisdicionais e arbitrais no 

âmbito interno de cada país em direito ambiental. Essa função se torna ainda 

mais importante para os países com legislação ambiental mais fragilizada, 

como o Paraguai e o Uruguai: tendo como lastro do AQMAM, dá-se um passo 

em direção à harmonização legislativa dentro dos países do bloco, que ainda é 

um grande desafio.” (CAMPOS, 2019, p. 88) 

 

Cabe ressaltar também a complementação do AQMAM pelo Protocolo 

Adicional ao Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, adotado pela Decisão nº 14/04 do 

Conselho do Mercado Comum (BRASIL, 2013), o qual dispõe sobre os mecanismos de 

cooperação e assistência entre os países do bloco em emergências ambientais. 

Após esta breve apresentação do quadro normativo ambiental, passa-se à análise 

da desarmonia entre as legislações nacionais dos países integrantes do bloco. De início, 

cumpre destacar que a harmonização de leis não visa à criação de uma legislação única 

entre os países, mas sim ao esforço conjunto de criar normas coerentes e simétricas dentro 

do bloco (MORAES et al., 2012, p. 100), de forma a evitar incongruência e insegurança 

jurídica nas políticas dos países e nas relações entre eles. Isso deve ser feito de forma 

cuidadosa, analisando-se as peculiaridades de cada país, notadamente as atividades 

econômicas exercidas, os anseios da população e os biomas presentes naquele Estado. 

No âmbito constitucional, os países-membros não possuem muitas diferenças 

sistêmicas quanto à temática ambiental, uma vez que todos fazem previsões em suas 

Constituições da importância da preservação do meio ambiente e do direito a um meio 

ambiente equilibrado2. 

Já no âmbito legislativo, considera-se que o Brasil possui uma legislação 

complexa e com padrões ambientais mais rígidos do que os demais países do bloco, o que 

traz disparidades na proteção do meio ambiente e dificuldades nas relações comerciais. 

Na Argentina, a competência para legislar sobre direito ambiental é dos Estados 

Provinciais, o que traz dificuldades de uniformização nacional da matéria, não obstante a 

criação de um Pacto Federal Ambiental, o qual é “apenas um documento norteador de 

                                                      
2 O Brasil dispõe sobre a preservação ambiental no seu art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo uma 

série de obrigações incumbidas ao Poder Público e à sociedade civil, sendo de competência comum entre 

os entes federativos, conforme os incisos VI e VII do art. 23 da Carta Magna (BRASIL, 1988). Na 

Argentina, a Constituição traz em seu art. 41da Constituição de 1994 referências à proteção ambiental 

(ARGENTINA, 1994); no Paraguai, o art. 7º da Constituição de 1992 (PARAGUAI, 1992) e no Uruguai, 

o art. 47 da Constituição de 1967 (URUGUAI, 1967). 
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políticas públicas sobre o desenvolvimento ambiental” (CRUZ, 2020). A falta de 

uniformidade da lei processual também é apontada como um problema, uma vez que não 

há uma lei nacional sobre direitos difusos. 

Segundo Mamed, um exemplo prático de disparidade entre Brasil e Argentina 

diz respeito à aplicação do direito penal para tutela do meio ambiente, uma vez que no 

primeiro violações ambientais muitas vezes configuram crimes previstos em lei 

específica3, enquanto no segundo, “não há expressão de opinião massiva entre os 

doutrinadores a respeito da conveniência da aplicação do Direito Penal para tutela 

ambiental, de forma que o país prioriza punições de caráter administrativo” (MAMED, 

2009, p. 102). 

O Paraguai, por sua vez, possui uma legislação extensa sobre a matéria 

ambiental. Contudo, o principal problema do país está na aplicação dessas leis, que, em 

muitos casos, foram originadas de exigências de organismos internacionais, não sendo 

aplicadas pelo Poder Público e em muitos casos desconhecidas pela própria população 

(OLIVEIRA, 2015). 

Já o Uruguai possui corpo legal expressivo, destacando-se principalmente a Lei 

Geral de Proteção do Ambiente (Lei nº 17.283/00). A Venezuela, por outro lado, 

encontra-se suspensa do bloco mercosulino, e, por essa razão, sua normativa ambiental 

não será analisada no presente trabalho4. 

Outro problema originado da desarmonia entre os países membros diz respeito 

às previsões de Estudos de Impacto Ambiental de cada país. A Argentina não possui uma 

legislação geral válida em todo o território nacional. Já o Paraguai e o Uruguai apresentam 

uma lista taxativa de empreendimentos e projetos que deverão ser submetidos aos 

Estudos, enquanto no Brasil, por exemplo, a lista prevista é meramente exemplificativa – 

essa disparidade acaba trazendo dificuldades para empreendimentos que envolvam esses 

países. 

No mais, as normas que dispõem sobre uso de agrotóxicos também geram 

grandes problemas. O Brasil possui normas mais rígidas e alguns dos países do Mercosul 

sequer têm normas para regulamentar o uso desses produtos. No entanto, a utilização de 

certos agrotóxicos nas plantações tem o potencial de causar danos mesmo fora das 

                                                      
3 Destaca-se, principalmente, a Lei nº 9.605/98, que institui a Lei de Crimes Ambientais. 
4 “A Venezuela aderiu ao Bloco em 2012, mas está suspensa, desde dezembro de 2016, por descumprimento 

de seu Protocolo de Adesão e, desde agosto de 2017, por violação da Cláusula Democrática do Bloco.” 

(MERCOSUL, [s.d]) 
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fronteiras de onde foi utilizado por conta da contaminação tanto do solo quanto dos 

alimentos, o que pode causar sérios problemas ambientais nos países vizinhos, ainda que 

o produto seja proibido nestes. 

Destarte, a harmonização das leis é extremamente importante no âmbito do 

bloco, uma vez que a discrepância de legislações ambientais pode criar situações de 

conflito entre as normas de padrões ambientais de um país e prejudicar a preservação 

ambiental, como foi o caso, por exemplo, de importações de pneus entre o Brasil e o 

Uruguai (2002) e de produtos fitossanitários entre a Argentina e o Brasil (2002) (SILVA, 

2002, p. 607-612). Assim, o esforço de harmonizar as normas ambientais pode evitar 

muitos atritos entre os países no objetivo de instituir um livre comércio, bem como 

diminuir a fuga de investimentos com objetivo de burlar a legislação ambiental mais 

rígida (MORAES et al., 2012, p. 91), evitar que normas mais permissivas prejudiquem os 

países vizinhos e aumentar a credibilidade do bloco, facilitando acordos comerciais. 

Vê-se que não obstante haja um esforço normativo do bloco em harmonizar as 

leis ambientais dos países-membros, pouco tem sido feito na prática para diminuir as 

disparidades entre as proteções conferidas por cada um deles. Isso acaba gerando graves 

problemas ao meio ambiente e à população, uma vez que os danos ambientais são 

transfronteiriços. Da mesma forma, a desarmonia das leis afeta o livre comércio entre os 

países do bloco, pois países com leis mais rígidas, como o Brasil, acabam impedindo a 

importação de produtos de países que não alcançam os seus padrões ambientais, o que 

pode ser interpretado como imposição de barreira comercial. 

A harmonização, portanto, figura-se essencial na formação de um sistema 

integrado de preservação mais consistente e congruente, tornando mais efetiva a proteção 

do meio ambiente dentro do bloco e facilitando a integração política e comercial entre os 

países-membros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Agenda 2030 das Nações Unidas, adotada pelos Estados-membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, é um plano de ação que traz 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas a fim de erradicar a 

pobreza e promover vida digna a todos, em observância aos limites do planeta. Tais 

metas e objetivos devem ser cumpridos até 2030 por intermédio de ações integradas dos 

governos, da sociedade civil e das instituições privadas. Dentre tais objetivos, há o ODS 

12, o qual trata de garantir padrões de consumo e produção sustentáveis 

(PLATAFORMA AGENDA 2030, [20--], BRASIL, [2017]). 

Atualmente, o mundo passa por uma pandemia de COVID-19, doença causada 

pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 

dezembro de 2019. Tal pandemia afetou fortemente a América Latina, ocasionando 

grande crise econômica. Essa região é a que apresenta mais mortes por COVID-19 no 

mundo, ultrapassando, embora com população menor, a Europa em agosto de 2020, 

momento em que esta estava com 212.660 óbitos, enquanto aquela estava com 213.120 

(OPAS, 2020; MOLINA, 2020; BRAUN, 2020). 

Com esse panorama, as pessoas passaram a ficar mais em seus próprios 

domicílios. Esse fato contribuiu para uma mudança na forma de consumo, a qual 

tornou-se mais sustentável (NAKAGAWA, 2020). O consumo sustentável é parte do 

processo de desenvolvimento sustentável e visa alterar padrões de consumo, 

objetivando diminuí-lo sem prejudicar ecossistemas e indivíduos na busca por um 
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equilíbrio (FARIA, 2011). Isso se dá por intermédio da escolha consciente de produtos 

cujas produções utilizam poucos recursos naturais, garantem empregos dignos, bem 

como são passíveis de reaproveitamento e reciclagem (BRASIL, [20--]). 

Este estudo se justifica pela importância de se pesquisar acerca do tema em 

questão, tendo em vista o contexto atual da pandemia de COVID-19 e todos os impactos 

que ela causou, especialmente na América Latina, além da contemporaneidade da 

questão do consumo sustentável. Assim, objetiva-se explicar de que modo tal pandemia 

influenciou a adoção dessa prática na referida região, tendo como base o ODS 12 da 

Agenda 2030. Especificamente, analisando as consequências daquela em território 

latino-americano, e depois, a maneira que esse contexto contribuiu para o 

desenvolvimento de atitudes ligadas ao consumo sustentável, considerando as 

legislações consumeristas e a Agenda 2030 da ONU. 

O exame da problemática dessa pesquisa se dá por meio de estudo teórico 

bibliográfico, com leitura de artigos, documentos internacionais e notícias, já que se 

trata de acontecimentos recentes. Configura-se como pesquisa qualitativa, a qual se 

divide em dois tópicos. No primeiro, faz-se uma síntese dos fatos relacionados à 

pandemia e busca-se responder o seguinte questionamento: quais as consequências dela 

na América Latina? Já no segundo, discorre-se objetivando sanar esta indagação: como 

se deu a influência desses no consumo sustentável, com fundamento no ODS 12, sob 

abordagem jurídica? Conclui-se, por fim, com considerações referentes ao que foi 

discutido. 

 

2 COVID-19: CONSEQUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA 

 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o 

surto da COVID-19 como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), mais alto nível de alerta, a fim de incentivar coordenação, cooperação e 

solidariedade global com o fito de impedir a sua propagação. Em 11 de março de 2020, 

o surto foi caracterizado como pandemia, em razão de ter atingido vários países em 

diversas regiões do mundo (OPAS, 2020). 

O primeiro caso confirmado da doença na América Latina se deu com um 

paciente brasileiro residente em São Paulo, de 61 anos, o qual havia retornado, em 21 de 

fevereiro da Itália, região de Lombardia (AFP, 2020b). Ele esteve no país europeu no 
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período em que houve aumento expressivo dos casos e teve como sintomas febre, tosse 

seca, dor de garganta e coriza (SANAR, 2020). 

A referida pandemia chegou a essa região em um momento crítico no âmbito 

econômico, social e ambiental. Muitos países ainda não estão perto de estabilizar a 

curva de contágio. Dentre os fatores que tornam a região vulnerável estão altos níveis de 

trabalho informal, falta de acesso à seguridade social, pobreza, desigualdade, 

urbanização precária, saúde frágil e proteção social. A grave crise sanitária pode 

desencadear uma crise socioeconômica inédita e, sucessivamente, uma crise alimentar e 

humanitária (CEPAL, 2020). 

A título de ilustração do panorama latino-americano, tem-se o caso do Equador, 

segundo país mais atingido da região, o qual passa, simultaneamente à pandemia, por 

uma crise sanitária. Junto a isso, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censo, 

apenas 30 % dos equatorianos têm um emprego formal. Considerando tal cenário, 

destaca-se que esse acontecimento recente piorou a sua situação socioeconômica 

(BIERNATH, 2020). 

Por outro lado, no Chile, apesar das dificuldades econômicas, o governo tomou 

medidas mais eficazes com a ajuda de uma assessoria técnica e científica. O 

distanciamento social foi adotado, a capacidade do país de realizar exames diagnósticos 

intensificou-se, e cordões sanitários foram estabelecidos. Já no México, país de 

realidades heterogêneas, embora tenha havido distanciamento social obrigatório, a 

prevenção e o combate à pandemia ainda carecem de medidas mais incisivas. O 

desrespeito ao isolamento, a escassez de exames diagnósticos e uma população com 

altos índices de obesidade e diabetes pode agravar ainda mais os números referentes à 

doença (BIERNATH, 2020). 

Dessa forma, percebe-se que os sistemas de saúde das regiões mais afetadas 

pela COVID-19 são vulneráveis e enfrentam inúmeros desafios, como questões sociais 

e econômicas. Diante disso, tal pandemia trouxe uma preocupação especial com a 

disponibilidade de leitos e de testes diagnósticos, colocando em dúvida a real 

capacidade de atender os doentes. Isso evidencia a necessidade de maior comunicação e 

treinamento dos profissionais de saúde (RODRIGUEZ-MORALES, 2020).  

A OPAS (Organização Pan-americana da Saúde) mobilizou doadores para 

arrecadar 95 milhões de dólares que serão destinados à Estratégia de Resposta da OPAS, 

alinhada com resposta da OMS. Com isso, busca-se a cura de pacientes e a redução da 
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velocidade de transmissão do novo coronavírus, no intuito de mitigar seus impactos 

sociais e econômicos (ONU MÉXICO; AUBIN, 2020). 

 

 

3 ODS 12: QUAL A INFLUÊNCIA DA COVID-19 NO CONSUMO SUSTENTÁVEL 

NESSA REGIÃO? 

 

O ODS 12 da Agenda 2030 trata dos padrões de produção e consumo 

sustentáveis. A mudança desses modelos é essencial para a redução da pegada ecológica 

sobre o meio ambiente, com o objetivo de otimizar o uso de recursos energéticos e 

naturais, além da infraestrutura sustentável e do acesso aos serviços básicos. Isso deve 

ocorrer por intermédio de informação, gestão coordenada, transparência e 

responsabilização dos atores consumidores (PLATAFORMA AGENDA 2030, [20--]). 

O consumo sustentável envolve o uso responsável de produtos realmente 

necessários. As zoonozes, transmitidas diretamente do animal para o homem por meio 

de um vetor ou de alimentos contaminados, apontam a hipótese de surgimento da 

COVID-19 ao se colocar animais silvestres em jaulas sem condições de higiene para 

posterior consumo humano na China, refletindo a associação com padrões de 

comportamento humano. Por conseguinte, o período de isolamento social global, 

adotado no combate a tal enfermidade, proporcionou diminuição da quantidade de 

poluentes atmosféricos em várias partes do mundo. Em São Paulo, por exemplo, desde 

o dia 20 de março, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), monitorou 

29 estações com boa qualidade do ar para poluentes primários (SUZART, 2020; 

SOUZA, 2020; ZANELLA. 2016).  

Em contrapartida, essa diminuição da emissão global de gases do efeito estufa 

pode não levar a mudanças em longo prazo, já que depende de um comportamento 

humano o qual deve estar intrínseco, porém ainda não é arraigado.  Ao contrário, 

observa-se aumento do uso de materiais e embalagens descartáveis, maior produção de 

lixo hospitalar, consumo elevado de energia e estocagem de produtos alimentícios e 

medicamentos. Por outro lado, a luz solar e o ar puro têm sido utilizados como medida 

preventiva ao contágio do vírus, e as paisagens naturais têm sido vistas como 

subterfúgio para reduzir o estresse. Apesar dessa circunstância, têm-se adotado práticas 

sustentáveis nesse período de pandemia, a despeito, por exemplo, da fabricação de 
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máscaras caseiras (KAUFMAN, 2020; SUZART, 2020; MANSUR, 2020; BBC NEWS, 

2020; COSTA, 2020). 

A pandemia trouxe mudanças que contribuíram para a produção e o consumo 

sustentável, como o home office e a produção local. À proporção que há a reabertura, 

novos hábitos positivos podem ser conservados. À título de ilustração, tem-se o estudo 

“Novos hábitos digitais em tempos de COVID-19” da Sociedade Brasileira de Varejo e 

Consumo (SBVC), o qual demonstrou o aumento das compras online por parte dos 

brasileiros durante esse período e provável continuação posterior desse hábito. De 

acordo com o professor Marcus Nakagawa, coordenador do Centro ESPM de 

Desenvolvimento Socioambiental (CEDS), as pessoas têm revisto suas atitudes, em 

especial no que tange ao consumo sustentável, como com os gatos financeiros, a relação 

com os resíduos e o que realmente necessitam consumir (REDAÇÃO, 2020; UN, 2020). 

Segundo uma pesquisa do Mercado Livre, de junho de 2019 a maio de 2020, a 

busca por produtos sustentáveis mostrou crescimento de 55%, representando 2,5 

milhões de usuários em toda a América Latina. No Brasil, de março a maio a busca 

duplicou. Dentre essas mercadorias, tem-se bicicletas, iluminação de LED, sacolas 

ecológicas e canudos reutilizáveis. Como consequência disso, houve aumento no 

número de empreendedores que oferecem esses produtos, no Brasil, a diferença entre 

2017 e 2020 foi de 198% (BÜLL, 2020). 

Nesse sentido, o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o 

Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, afirmou que os países da América Latina devem 

repensar seus padrões de crescimento para harmonizar crescimento e meio ambiente 

(AFP, 2020a). É importante ressaltar que o consumo sustentável está presente nas 

legislações consumeristas de países como Brasil, Argentina e Paraguai, demonstrando o 

papel do Direito na regulação desse tema. A nível internacional tem-se o ODS 12 da 

Agenda 2030 da ONU, cujas metas devem ser alcançadas pelos países, incluindo da 

América Latina (ALMEIDA JÚNIOR, 2008; TADDEI; BERQUÓ, [2013]; 

PLATAFORMA AGENDA 2030, [20--]). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se, ao longo dessa pesquisa, a influência da pandemia de Covid-19 

para a adoção mais acentuada do consumo sustentável, parte do ODS 12, no âmbito da 
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América Latina, tendo em vista as medidas adotadas pelos países que favoreceram essa 

prática, como o isolamento social. 

Inicialmente, explanou-se brevemente como se deu o desenvolvimento da 

pandemia, versando sobre suas consequências na região referida, como agravamento da 

crise socioeconômica já presente. Mencionou-se ainda os problemas desses países com 

a vulnerabilidade trazida por tal panorama, com fulcro nos sistemas de saúde e aumento 

do trabalho informal e do desemprego. 

Em seguida, abordou-se, com enfoque jurídico, a necessidade de harmonizar 

crescimento econômico e meio ambiente, otimizando a utilização dos recursos naturais. 

Percebeu-se que a pandemia resultou na adoção de atitudes voltadas ao consumo 

sustentável, as quais tendem a perdurar o período posterior. 
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo discutir a necessidade da proteção dos 

refugiados ambientais, que são grupos humanos que migram de seus países de origem ou 

residência em razão de circunstâncias ambientais, analisando se tal situação encontra 

amparo nos limites atuais da legislação atinente aos refugiados. Para tal, explora-se o 

instituto jurídico do refúgio nos moldes definidos pelos acordos internacionais referentes 

ao tema. Busca-se demonstrar as motivações históricas deste instituto, bem como sua 

importância no presente como forma de amparo à pessoa humana em nível internacional. 

A relevância do tema, como já elucidado, reside na proteção absoluta da pessoa humana 

que sente sua integridade ameaçada por forças que a levam a abandonar seu país, visto 

que o mesmo não tem condições de garantir sua segurança, necessitando do apoio da 

comunidade internacional.  

 

INTRODUÇÃO  

Compreender e regulamentar as migrações e deslocamentos humanos sempre foi 

de relevância em razão dos impactos políticos, econômicos e sociais que estes causam às 

populações e aos governos dos países de origem ou de destino dos migrantes, sendo tema 

de grande debate na esfera internacional.  

Desde que a humanidade deixou o nomadismo, diversos motivos são causa do 

deslocamento de pessoas. São razões de ordem econômica, social, religiosa, e, muitas 

vezes, razões ambientais, como a mudança brusca de clima, desastres ambientais ou a 

escassez de alimentos e matérias primas, que, em geral, expõem os deslocados a algum 

nível de vulnerabilidade.  
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do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0679828729640697 
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As ordens jurídicas nacionais e internacionais possuem diversos institutos 

jurídicos de variadas espécies destinados à proteção das massas humanas migratórias, 

demonstrando a preocupação com estes movimentos.  

O sistema de proteção internacional da pessoa humana nos traz o entendimento 

dos indivíduos enquanto sujeitos na esfera internacional, segundo Luciana Diniz Durães 

Pereira, isto se em razão de uma humanização do Direito Internacional, a qual se verifica 

pelos diversos instrumentos de proteção da pessoa humana surgidos no século passado, e 

que acabou por colocar os interesses dos indivíduos a frente dos interesses das nações.  

No plano normativo, esse processo teve início a partir da adoção da Declaração 

Universal de Direitos Humanos em 1948 e pelos Pactos dos Direitos Civis e Políticos e 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, dotando-se a proteção dos direitos 

da pessoa humana de características especiais como universalidade, indivisibilidade, 

complementaridade e interdependência e consagrando o direito a todos os homens a uma 

ordem social e internacional em que os direitos e liberdades possam ser plenamente 

realizados (RAMOS,2011, p. 98).  

O sistema internacional de proteção de direitos humanos apresenta instrumentos 

de âmbito global e regional, como também de âmbito geral e específico. Adotando o valor 

da primazia da pessoa humana, esses sistemas se complementam, interagindo com o 

sistema nacional de proteção, a fim de proporcional a maior efetividade possível na tutela 

e promoção de direitos fundamentais. A sistemática internacional, como garantia 

adicional de proteção, institui mecanismos de responsabilização e controle internacional, 

acionáveis quando o Estado se mostra falho ou omisso na tarefa de implementar direitos 

e liberdades fundamentais (PIOVESAN,2010, p. 69).  

Quando o instituto do refúgio surgiu em meados do século XX, no continente 

europeu, sua incumbência era de tutelar as pessoas que se viram obrigadas a deixar seu 

país de origem e residência em razão dos eventos que marcaram aquela região no citado 

período, destacando-se a ocorrência de duas guerras mundiais (1914-1917 e 1939-1945), 

o surgimento do totalitarismo em diversas potências europeias e as doutrinas eugenistas 

do nazismo. Assim, buscava-se impedir a violação de direitos em razão de motivos de 

raça, nacionalidade, opinião política, religião e filiação a certo grupo social.  

Ampliou-se atualmente o alcance da proteção prevista pelo artigo 1º da 

Convenção de Genebra de 1951, que definiu o termo “refugiado”, eles podem ser aqueles 

que evadiram em razão de agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou violação 

maciça dos direitos humanos em seu país. Em meados do século passado, em especial 
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após o período da Guerra Fria (1945-1991), viu-se o surgimento de novos conflitos ainda 

não vislumbrado pela sociedade internacional da época, e, consequentemente, novas 

pretensões pela resguarda de direitos na esfera internacional, como as questões afeitas aos 

direitos sociais, econômicos e difusos, destacando-se a temática ambiental.  

Na década de 70, surgiu pela primeira vez a proposta de extensão do 

reconhecimento enquanto refugiado àqueles que deixam seu território em razão de 

aspectos ambientais, denominados “refugiados ambientais” (SERRAGLIO, 2014, p. 95).  

Embora cunhado a algumas décadas apenas em virtude de recentes catástrofes 

ambientais, como o furacão Katrina nos Estados Unidos em 2005, o terremoto no Haiti 

em 2010, ou ainda o risco de submersão de alguns países insulares, que o tema dos 

refugiados ambientais passou a ter maior destaque no cenário mundial, bem como maiores 

movimentações para a inclusão desta categoria dentro do Direito Internacional dos 

Refugiados. De acordo com a ONU até o ano 2050, cerca de 150 milhões de pessoas se 

encontrarão na condição de refugiado ambiental.  

Conclui-se, pois, que os impactos das mudanças climáticas e da degradação 

ambiental nas populações humanas, acentuada em razão do aquecimento global e da 

interferência humana no meio ambiente, é uma realidade atual e que atinge milhares de 

pessoas em todo o globo. Nesse sentido, ao lado de acontecimentos repentinos como 

tsunamis, terremotos, furacões, inundações, cuja magnitude e efeitos são de fácil 

visualização, observa-se que a superexploração, escassez e contaminação de recursos 

ambientais, de forma contínua e progressiva (e menos visível no curto prazo) também 

podem comprometer gravemente a vida humana e a biodiversidade em diversas regiões, 

tornando-as improdutivas, inabitáveis e, no longo prazo, impróprias para sobrevivência.  

Um destaque exemplificativo é o caso das Ilhas Maldivas que, buscam soluções 

jurídicas para minimizar os impactos que o aquecimento global e a elevação do nível do 

mar, que até o final do século estima-se aumentar em 1 metro, e os desafios que estas 

mudanças imporão sobre sua população, pois estão localizado no oceano Índico, este país 

tem uma população de 311.000 habitantes, que se distribuem em duzentas das ilhas do 

arquipélago, ocupando uma área total de 235 km². Alcançando apenas 2,4 metros em seu 

ponto mais elevado, enquanto 80% de seu território encontra-se abaixo de 1 metro do 

nível do mar (SERRAGLIO, 2014, p. 135).  

Nesse diapasão, o governo do arquipélago, em 2006, elaborou uma proposta para 

a criação de um novo protocolo adicional à Convenção de 51, elencando como objetivo 

“salvar, proteger e reabilitar vidas das pessoas deslocadas interna ou externamente de 
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ambientes ou habitats que foram, são e serão destruídos por desastres naturais (...) ou por 

impactos ambientais provocados pelo homem” (RAMOS, 2011, Quadro 3, p. 114). 

 Tal proposta se coaduna com os anseios de reconhecimento dos refugiados 

ambientais enquanto categoria apta à proteção do instituto do refúgio, abarcando os 

deslocados internos enquanto tal, bem como elegendo como motivos para a concessão do 

refúgio circunstâncias motivadas por eventos naturais ou decorrentes da atividade 

antrópica (RAMOS et al, 2011, p. 261).  

Todavia, ainda não há uma resposta coesa da sociedade internacional quanto ao 

apelo de proteção dos refugiados ambientais, agravando a vulnerabilidade destas massas 

humanas deslocadas. Destaca-se como argumento contrário ao reconhecimento dos 

refugiados ambientais dentro dos atuais limites trazidos pelas normas internacionais 

regionais, a ausência dos elementos da “perseguição” ou do “bem fundado temor de 

perseguição”, previsto tanto no conceito clássico de refugiados, como nos conceitos 

ampliados (PEREIRA, 2009, p. 113), pois, na ausência de um agente perseguidor, não é 

possível imputar dita ação a algo abstrato como o meio ambiente.  

Note-se que não há espaço para se discutir se a existência de um meio ambiente 

sadio e equilibrado é um direito humano, pois tal condição está prevista em 80 

instrumentos internacionais de caráter universal – Declaração de Estocolmo de 1972 

(princípio 1º) -, e de caráter regional – Protocolo de San Salvador de 1988 (art. 11) -, bem 

como no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 225 da Constituição Federal Brasileira. 

 Assim, é garantido pelo Sistema Internacional de Proteção da Pessoa Humana 

o direito ao meio ambiente, inclusive podendo agir instituições como a Cruz Vermelha e 

o ACNUR, por meio de seu mandado estendido, em caso de situações de calamidade 

ambiental dentro de um Estado. Todavia, aqueles que são obrigados a deixar seu país de 

origem ou residência por este mesmo motivo, não se veem amparados por nenhum 

instrumento específico.  

A perspectiva de solução da questão da proteção jurídica dos “refugiados 

ambientais” encontra, na prática, dois entraves. O primeiro e mais relevante deles recai 

sobre a efetiva capacidade de haver acordo entre os Estados que compõem a sociedade 

internacional no sentido de anuírem à expansão do rol do artigo 1º, §1º, (c) da CRER de 

1951. Isto porque, se assim o fizerem, terão como consequência [sic] a ampliação de sua 

responsabilidade internacional frente às normas do DIR, em especial no que tange ao 

cumprimento do princípio do non-refoulement, princípio máximo da proteção 

internacional dos refugiados, o que pode não ser do interesse de diversos países. Assim, 
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tal medida poderia permanecer apenas no papel, não encontrando efetividade e 

obrigatoriedade jurídica alguma perante o DIR, não servindo de solução, portanto, à 

situação dos “refugiados ambientais” (PEREIRA, 2009, p. 118).  

Assevera a autora, ainda, que, em razão de tutelar o direito ambiental bens 

jurídicos de caráter difuso, ou seja, que não se referem a um destinatário individualizado, 

se tornaria imprescindível a possibilidade de reconhecimento do direito ao refúgio a 

grupos e populações inteiras, o que, nos limites atuais da legislação, é incompatível com 

sua natureza individual (2011, p. 118-119).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dentre os ramos do Direito Internacional afetos à salvaguarda dos direitos e 

garantias fundamentais, destacam-se o Direito Internacional dos Direitos Humanos stricto 

sensu, o Direito Humanitário e o Direito Internacional dos Refugiados.  

Apesar de existir um largo arcabouço jurídico e convencional na esfera 

internacional para a proteção da pessoa humana, não há, em todo esse sistema legal, 

previsão específica quanto aos refugiados ambientais, não sendo estes, pois, uma 

categoria reconhecida enquanto refugiados. Defendem alguns autores que, pelo conceito 

amplo de refugiados, trazido pela Convenção da OUA, de 1969, adotada no Sistema 

Africano de Proteção dos Direitos Humanos, e pela Declaração de Cartagena das Índias, 

de 1984, concebida no Sistema Interamericano, é possível se estender a proteção aos 

refugiados ambientais, pois estes tratado prescrevem que também fazem jus ao refúgio os 

indivíduos que deixam seu território em razão de violação maciça de direitos humanos 

e/ou grave perturbação à ordem pública. Tal entendimento, contudo, não é pacífico na 

doutrina internacional, não havendo, ainda, julgados nas Cortes Internacionais quanto ao 

tema. Em razão desta ausência de previsão legal, surgiram apelos e propostas de grupos 

e Estados para a elaboração de normas específicas sobre o tema, ou ainda para a expansão 

do conceito clássico previsto na Convenção de 1951, a fim de acrescer a previsão de 

reconhecimento do status de refugiados aos indivíduos que se deslocam em consequência 

de eventos naturais, tais como a degradação do meio ambiente ou a ocorrência de 

catástrofes ambientais.  

Desta forma, considerando todo o exposto ao longo deste trabalho, conclui-se 

que é necessária a colaboração dos entes internacionais para prestar o suporte legal e 

material necessário as pessoas afetadas por eventos naturais, sendo congruente a inclusão 
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destes indivíduos no rol de refugiados, por coadunar com os valores e princípios que tais 

instrumentos normativos visam proteger.  
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1. Introdução 

 

A doença COVID-19, causada pela infecção da síndrome respiratória aguda 

grave SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez ainda em 2019, mas não foi até o 

ano posterior que o desenvolvimento da doença alcançaria seus piores estágios. Em março 

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o status de pandemia em 

virtude da rápida disseminação do Coronavírus em escala global de forma rápida e 

eficiente (DUCHARME, 2020). António Guterres, Secretário-Geral da Organização das 

Nações Unidas, advertiu o papel da pandemia na sociedade contemporânea ao classificar 

a COVID-19 como o maior desafio enfrentado pela comunidade internacional desde a 

Segunda Guerra Mundial (BBC, 2020).  

A pandemia da COVID-19 encontrou a América Latina e o Caribe em meio à 

fragilidade econômica, austeridade fiscal e debilidade dos setores públicos e maior 

instabilidade política (LIMA; BUSS; PAES-SOUSA, 2020). O panorama, que prevê o 

aumento da pobreza e das desigualdades sociais na região, tornou a crise sanitária oriunda 

da doença do Coronavírus em uma crise humanitária (The Lancet, 2020), exacerbando os 

impactos globais na saúde e agregando-os à insustentabilidade da globalização econômica 

baseada no desmonte neoliberal das capacidades estatais em prol do mercado (VAN 

BARNEVELD et al., 2020). O cenário previsto do aumento de surtos de doenças 

infecciosas em humanos (SMITH et al., 2014) guarda relação direta com a perda da 

                                                           
1 Pós-graduanda (lato sensu) em Direitos Humanos pela Faculdade CERS/Curso CEI. Bacharel em Direito 

pela Universidade Positivo (UP). E-mail: brenda_santsilveira@outlook.com. Link do Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1178277654101392. 
2 Pós-graduando (lato sensu) em Direitos Humanos pela Faculdade CERS/Curso CEI. Bacharel em Direito 

pela Universidade Positivo (UP). Assistente de pesquisa. E-mail: derek.creuz@outlook.com. Link do 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1756875884605776. 
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biodiversidade e da natureza em virtude do consumismo e do extrativismo exacerbados 

(WWF, 2020; SCHMELLER; COURCHAMP; KILLEEN, 2020), ambos característicos 

do modelo capitalista de produção. No âmbito latino-americano e caribenho, isso se 

evidencia a partir de preocupações governamentais recentes com a recuperação 

econômicas de maneira sustentável no contexto pós-pandemia (CEPAL, 2020).  

Deve-se levar em conta que o estudo de propostas para a reconstrução de 

sociedades resilientes após o fim da pandemia da COVID-19 é uma etapa crucial que 

pode definir a resiliência da comunidade internacional perante futuros surtos de doenças 

infecciosas e outros desastres ambientais. Com isso em mente, o objetivo deste trabalho 

é analisar a possibilidade do Bem Viver como estratégia pós-pandêmica ideal para um 

futuro sustentável. Além disso, também se busca analisar desenvolvimentos recentes no 

âmbito latino-americano que sinalizam a viabilidade da configuração de sociedades 

regionais e nacionais, alinhada às propostas e aos fundamentos do Bem Viver. Esta 

pesquisa de caráter qualitativo foi realizada a partir das técnicas de revisão de literatura, 

análise legislativa e análise jurisprudencial.  

 

2. O Bem Viver e a Centralidade do Meio Ambiente para um Futuro Sustentável 

 

Os impactos nefastos da pandemia da COVID-19 atingiram o mundo 

inesperadamente, causando prejuízos que superam as questões sanitárias e evidenciam a 

necessidade de repensar o atual padrão de desenvolvimento hegemônico pautado no 

capitalismo. As teorias desenvolvimentistas, que se pautam no principalmente no 

crescimento econômico, passaram a ser percebidas com maior descrédito, em especial a 

partir da década de 70 quando surgem posicionamentos críticos nesse sentido 

(DOURADO, 2019, p. 49). Logo no início do século XXI, tornou-se evidente que a 

concepção clássica de desenvolvimento deveria ser superada (GUDYNAS, 2011b, p. 

441-442). Em reação à concepção desenvolvimentista, por seus impactos sociais e 

ambientais negativos e seu discutível efeito econômico, surgem as primeiras noções do 

Bem Viver (GUDYNAS, 2011b, p. 442).  

O Buen Vivir, proposta originária dos povos tradicionais da América Latina, 

desponta como uma teoria alternativa à lógica empregada pelo conceito de 

desenvolvimento (DOURADO, 2019, p. 51-52). Representando a ideia de vivência em 

harmonia entre as pessoas e a natureza, é uma proposta baseada na experiência dessas 

parcelas historicamente marginalizadas em reproduzir, fora da lógica capitalista, a vida 
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(DOURADO, 2019, p. 52). Reconhecer a natureza como sujeito de direitos significa 

reconhecer seu valor independente de sua utilidade para humanos, construindo o Bem 

Viver enquanto proposta em que os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza são 

centrais e guiam sua solidificação teórica e prática (ACOSTA, 2016, p. 135-141). 

Dessa forma, o Bem Viver é um conceito inerentemente pluralista que, ao ir além 

da sua raiz de origem, incorporou ideologias alternativas do mundo ocidental (FRIANT; 

LANGMORE, 2014, p. 1). O ideal perseguido pelo Bem Viver, portanto, está em direta 

oposição com o extrativismo consumerista do capitalismo industrial (ACOSTA, 2011), 

pois o Bem Viver compreende as pessoas como iguais habitantes da Terra, habitantes de 

um mesmo ambiente que, apesar de abundante, é limitado (FRIANT; LANGMORE, 

2014, p. 2). Ainda, essa noção pós-desenvolvimentista aspira por sociedades 

democráticas nas quais as forças políticas e econômicas não tenham maior poder do que 

o povo, ou seja, que as pessoas possuam poder significativo acima dessas forças 

(FRIANT; LANGMORE, 2014, p. 2).  

Por isso, compreende-se que o Bem Viver promove uma noção de economia 

inclusiva, sustentável e democrática, permitindo a aplicação de um novo paradigma 

econômico que vá além do acúmulo de material e interminável de bens (SENPLADES, 

2009, p. 10), característico do capitalismo e da lógica desenvolvimentista. Essa lógica 

rompe com a percepção antropocêntrica e com o desenvolvimento, assumindo existir uma 

forma de racionalizar o mundo, construída por diversas experiências, que se diferenciam 

do modelo ocidental capitalista (ALCANTARA; SAMPAIO, 2017, p. 236; DOURADO, 

2019, p. 51). Portanto, o Bem Viver se direciona a uma abordagem sociobiocêntrica 

(ACOSTA, 2016), reconhecendo a natureza como sujeito de direitos e propondo a 

(re)construção coletiva de uma relação harmoniosa do indivíduo consigo mesmo, com a 

sociedade e com a natureza, com base nos princípios de solidariedade, relacionalidade, 

reciprocidade, interdependência e complementariedade (ACOSTA, 2016; GUDYNAS, 

2011a; ESTERMANN, 2012; MAMANI, 2010; DOURADO; GRADE, 2020, p. 395). 

Por se tratar de um ideal de origem essencialmente latino-americana, percebe-se 

como o Bem Viver vem se fortalecendo no interior da política institucional, atuando como 

um componente das práticas de governo de alguns Estados. Nesse sentido, denotam-se os 

esforços (ainda que passíveis de críticas e ressalvas) exercidos no Equador (OSÓRIO, 

2018, p. 60) e na Bolívia (GARCIA, 2018, p. 256). Além de ser parte importante do 

recente movimento constitucionalista latino-americano, o Bem Viver também demonstra 

ser um ideal capaz de alcançar a ordem jurídica latino-americana, incluindo o Sistema 
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Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, e se consolidar como uma visão 

harmônica a ser almejada para guiar às sociedades atualmente fragilizadas pelo contexto 

pandêmico a um futuro sustentável pós-pandemia. 

 

3. Recentes Avanços no Âmbito Latino-Americano e Caribenho: a Sentença da Corte 

Interamericana no Caso Nuestra Tierra e o Acordo de Escazú 

 

Na busca por desenvolvimentos recentes que indiquem a possibilidade de se 

progredir para um panorama pós-pandêmico ambientalmente sustentável, elencam-se 

dois acontecimentos que sinalizam este caminho em virtude de seu potencial para tal 

proposta. O primeiro deles ocorreu ainda em março de 2018: sob os auspícios da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), adotou-se o Acordo 

Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em 

Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe (Acordo de Escazú). Este tratado 

internacional, o primeiro regional em matéria ambiental juridicamente vinculante (ONU, 

2018), é inspirado no princípio dez da Declaração do Rio de 1992 (COLOMBO, 2018, p. 

4).   

O Acordo de Escazú versa sobre três direitos: o direito de acesso à informação 

ambiental, em que o Estado deverá gerir qualquer informação relacionada ao meio 

ambiente com a máxima transparência e publicidade; o direito de participação pública, 

que consiste na abertura e implementação de mecanismos deliberativos que permitam a 

incidência cidadã; e (iii) o direito à justiça em matéria ambiental (SAENZ, 2019). Além 

disso, seu artigo 4.1 insta que cada Estado-Parte deverá garantir “o direito de toda pessoa 

a viver em um meio ambiente saudável, bem como qualquer outro direito humano 

universalmente reconhecido que esteja relacionado com o presente Acordo” (ONU, 

2018). 

Em sentido similar, pela primeira vez em sede contenciosa, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) reconheceu o direito humano ao meio 

ambiente saudável enquanto direito autônomo na sentença proferida no Caso 

Comunidade Indígenas Membros da Associação Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. 

Argentina (CorteIDH, 2020). Observa-se que que “as inovações trazidas pela Opinião 

Consultiva n. 23 de 2017 começaram a produzir efeitos no panorama internacional”, 

sobretudo no que tange o reconhecimento da necessidade de proteção ao meio ambiente 

direta e efetivamente (GOMES; SCHRAMM DA SILVA; CARMO, 2020, p. 35). No 
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caso sob escrutínio, a Corte Interamericana ressaltou que vários direitos podem ser 

afetados a partir de problemas ambientais, bem como seus efeitos podem ser mais 

intensamente sentidos por grupos em situação de vulnerabilidade, tais como povos 

indígenas e comunidades que dependem, economicamente ou para sua subsistência, de 

recursos naturais (CorteIDH, 2020). 

Tanto no Acordo de Escazú quanto na Sentença da CorteIDH no Caso Nuestra 

Tierra, depreende-se que a proteção outorgada ao meio ambiente ainda adota um ponto 

de partida antropocêntrico, ou seja, deriva da importância e utilidade do meio ambiente à 

plena efetividade da dignidade humana. Em particular, sobre a sentença proferida pela 

Corte Interamericana, observa-se que as condenações e reparações determinadas pela 

Corte são fundadas nos impactos resultantes de atividades danosas ao meio ambiente em 

relação aos povos tradicionais configurados enquanto partes na lide.  

No entanto, não se podem descartar tais avanços no encalço de um futuro 

sustentável, ainda que sob a égide do Bem Viver: embora o Buen Vivir surja como uma 

alternativa ao desenvolvimento e ao discurso antropocêntrico, suas bases terão de ser 

construídas ou reconstruídas a partir da realidade atual do desenvolvimento e da 

compreensão majoritária de como se deve dar a proteção ao meio ambiente (ACOSTA, 

2016). Além disso, os Direitos Humanos são parte fundamental do Bem Viver, mas 

devem necessariamente ser acompanhados pelos Direitos da Natureza, numa perspectiva 

verdadeiramente sociobiocêntrica (ACOSTA, 2016; ALCÂNTARA; SAMPAIO, 2017; 

DOURADO, 2019).  

 

4. Conclusão 

 

As grandes inovações do Buen Vivir advêm do status da natureza enquanto 

sujeito de direitos e da adoção de uma visão sobretudo biocêntrica (que, por excelência, 

não exclui os seres humanos, já que são parte integral do meio ambiente). Ainda não é 

possível observar uma ampla adesão a tais ideias de forma generalizada na América 

Latina e no Caribe. No entanto, a sentença da Corte Interamericana no Caso Nuestra 

Tierra e a adoção do Acordo de Escazú demonstram que cada vez mais se confere atenção 

ao papel da natureza para o bem-estar humano e, por isso, devem ser celebradas enquanto 

verdadeiras conquistas. Uma vez que a pandemia evidenciou a urgência da adoção de 

uma perspectiva ecocêntrica do Direito Internacional que suficientemente responda à 

complexidade do meio ambiente (VIDO, 2020), torna-se necessário buscar alternativas 
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que ofereçam resiliência, bem-estar e sustentabilidade. Sugere-se, neste sentido, o Bem 

Viver, que, enquanto alternativa ao desenvolvimento, deverá funcionar para todos e 

todas, ou simplesmente não funcionará (ACOSTA, 2016).  
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O PERU EM CRISE AS VÉSPERAS DO BICENTENÁRIO 

 

Roberto de Lima Marubayashi1 

 

I - Introdução: 

O Peru comemora o bicentenário de sua declaração de independência em 2021, 

mas chegará ao próximo ano em complicada situação vivenciando profunda crise política 

e institucional em meio ao pior surto de COVID-19 da América Latina, um dos piores do 

mundo. Todos os presidentes peruanos eleitos que se encontram vivos, foram presos em 

alguns momentos atualmente o país encontra-se em seu quarto presidente em 4 anos. 

A sequência de eventos que desaguou no quadro atual é complicada, mas 

procuraremos mostrar uma versão simplificada. Em 2016 Pedro Pablo Kuczynski 

(conhecido como PPK) foi eleito presidente do Peru após uma acirrada disputa contra 

Keiko Fujimori (filha do ex-presidente Alberto Fujimori), tenho ganho com uma 

diferença de 0,24 ponto percentual. A vitória de Kuckzinky não foi correspondida por 

uma maioria parlamentar correspondente, ao contrário de sua oponente que saiu com 

força considerável no congresso, que pudesse suportar seu mandato. A falta de apoio 

parlamentar levou a uma presidência instável e a divulgação e vídeos em que o presente 

troca apoio político pelo perdão ao ex-presidente Alberto Fujimori levaram a instauração 

de um processo de vacância, aprovado pelo congresso.  

Após o impedimento presidencial, assume o vice presidente Martin Viscarra, 

conforme artigo 112 da Constituição Peruana, e este consegue incialmente obter um grau 

elevado de popularidade em função de suas promessas de reformas institucionais, levando 

a um referendo sobre reformas constitucionais em 2018. Estas reformas consistiam na 

reforma do conselho nacional de magistratura, transformando-o em um órgão mais 

autônomo, proibição de financiamento empresarial de campanhas e fim da reeleição 

imediata para parlamentares na recriação de do senado (abolido pela Carta de 1993). Com 

exceção da restauração do senado, todas as demais reformas foram amplamente 

aprovadas pelo voto popular. 

A implementação das reformas, todavia, sofreu com atraso consideráveis no 

congresso e a ausência de apoio parlamentar ao presidente. Diante da situação após o 

governo sofrer com dois votos de “cueston de confianza” o presidente dissolveu o 
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congresso, conforme artigo 134 da Constituição, e convocou novas eleições 

parlamentares para o restante do mandato legislativo. O congresso resistiu a sua 

dissolução, mas sofreu resistência de protestos populares a pressão das forças armadas 

para que aceitasse a ordem.  As novas eleições realizadas em produziram um congressual 

ainda mais fragmentado e a base do presidente permaneceu reduzida. 

Em 2020 a pandemia de COVID-19 se espalhou rapidamente no Peru, que não 

dispunha dos meios para lidar efetivamente com a crise. Apesar do país ter decretado 

lockdown com alguma antecipação o sistema de saúde pública limitado e a ausência de 

medidas que pudessem mitigar o impacto econômico do fechamento, sobretudo entre as 

camadas mais desfavorecidas, limitou o alcance do fechamento inicial e pandemia se 

espalhou rapidamente pelo país que concentra umas das maiores taxas de infecção por 

100 mil habitantes do mundo. 

Em novembro de 2020 uma serie de alegações de corrupção emergiram contra o 

presidente provendo ao congresso uma justificativa para proclamar a “vacância” do cargo 

por incapacidade moral, aprovado pelo Congresso, procedimento controverso previsto no 

artigo 113 da Constituição. O presidente da câmara Manuel Merino foi empossado como 

presidente, mas apenas durou uma semana tendo renunciado em função de protestos 

políticos generalizados, contra o processo de vacância visto como um “golpe” 

parlamentar. Francisco Sagasti, um político centrista, assumiu o cargo em 17 de 

novembro de 2020 como presidente do Peru. 

 

II – Objetivo 

As origens da crise atual profundas e compreendam o próprio quadro 

institucional e político do país, resultado da transição para a democracia após o governo 

autoritário de Alberto Fujimori. Além de uma oferecer uma visão abrangente dos fatos, 

procuramos analisar a crise através de duas instituições, uma política, uma estatal, sendo 

a influência (ou falta dela) dos partidos políticos como instituições intermediarias, e o 

poder judicial, relativamente ausente durante a crise. 

Cientistas políticos uma fonte de fragilidade do sistema na ausência de partidos 

políticos estruturados que possam efetivamente auxiliar o presidente a governar (Levitsky, 

2008). Cientistas políticos apontam que não só no Peru, mas em outros países latino-

americanos também, a ausência de partido políticos organizados em torno de ideias 

tendem a resultar em uma politica concretada em torno de personalidades democráticas. 



50 
 

Por um outro ângulo pretendemos analisar a atuação de uma das instâncias 

estatais centrais do Peru. Embora várias instituições, como as próprias forças armadas, 

tenham atuado durante a crise, teremos como foco o Tribunal Constitucional que, em 

última instancia, validou o afastamento presidencial. 

Prover uma análise concisa da atual crise no Peru, buscando conhecer suas 

origens e desdobramentos, com um foco em especial no sistema políticos peruano e na 

reação das instituições ao quadro de prolongado conflito políticos. 

 

III - Abordagem Teórica 

Revisão Bibliográfica. Para a busca de fatos relacionados aos eventos foram 

buscadas informações em veículos reconhecidos de imprensa, peruana e internacional. 

Para analisar as causas estruturais o papel que os partidos políticos representam 

analisamos os trabalhos de cientistas políticos, a respeito da atuação de partidos políticos 

e da prevalência de personalidades em prejuízo de partidos e ideias no sistema político 

peruano. 

Para analise do procedimento judicial foi realizado uma análise das decisões 

proferidas pelo Tribunal Constitucional Peruano em especial o Expediente 00002-2020-

CC/TC que confirmou o afastamento do presidente Viscarra, fundamentado no vago 

instituto da “vacância”, buscando compreender as motivações que embasaram as decisões 

do Tribunal. 

 

IV - Conclusão 

O quadro de crise politica e institucional no Peru, embora mais grave pode 

encontrar reflexos em outros países da América Latina. Conflitos entre congresso e 

presidência não são incomuns na América Latina, porem o grau de beligerância entre os 

dois poderes resultando em uma “guerra” de normas, decretos e dissoluções, atingiu 

níveis impensáveis.  

Com o avanço COVID-19 revelando as limitações do sistema de saúde peruano 

bem levando o país potencialmente a uma enorme crise econômica e social a ausência de 

instituições solidas (Bocanegra, 2012) se mostra um grande obstáculo para a superação 

da crise. 

Compreender a situação peruana pode oferecer caminhos para que outros países 

latino-americanos evitem situações parecidas, buscando fortalecer suas instituições 

democráticas e seu sistema político. 
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O MOVIMENTO FEMINISTA COMO FATOR AUXILIAR PARA A QUEBRA 

DO CICLO DE POBREZA 

 

Lavínia de Almeida Souza1 

 

Palavras-chave: Ciclo de Pobreza; Feminismo; Gênero 

 

Introdução: O mundo está dividido em países desenvolvidos, subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento, contudo, ao analisarmos de maneira mais clínica, podemos ver 

que são diversos fatores que corroboram para esta situação. O economista Jeffrey Sachs 

(2005), elaborou uma lista com os sete principais fatores que contribuíam para a pobreza 

de uma determinada região ou país, sendo eles, nesta ordem: a armadilha da pobreza, más 

políticas públicas, insolvência financeira, aspectos da geografia física, má governação, 

barreiras culturais e como último fator, a geopolítica. Sendo assim, é importante analisar 

de maneira mais crítica e analítica, como podemos quebrar este ciclo da pobreza, fazendo 

com que, países subdesenvolvidos comecem a entrar numa fase em que estarão em 

desenvolvimento. 

Objetivo: o objetivo geral deste trabalho é compreender como movimentos de 

gênero, mais em específico o feminismo, contribui para essa quebra no ciclo de pobreza. 

O objetivo específico se dividi em três, sendo eles: analisar como a educação de gênero 

influência na riqueza de um país; observar como o movimento feminista contribui para a 

mudança na pirâmide etária e consequentemente para a renda per capta de um país; 

determinar a importância que o feminismo possui para a quebra do ciclo de pobreza. 

Metodologia: o presente trabalho trata-se de uma revisão literária, onde serão 

analisados livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos científicos a fim 

de abarcar a maior quantidade de conhecimento a respeito da temática. Ademais será 

utilizado o método descritivo, pois também será uma pesquisa documental, assim sendo, 

permitira uma apreciação mais vasta do material compilado, bem como será aplicado o 
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método dedutivo para chegarmos à conclusão a respeito das hipóteses levantadas durante 

o presente trabalho. 

Abordagem Teórica: A fome e a pobreza andam lado a lado, logo ao tentarmos 

estudar maneira de quebrar o ciclo da pobreza precisamos compreender que também se 

trata de um combate a fome no país. A ODS 1, no seu escopo, possui como objetivo a 

erradicação a extrema pobreza, contudo não podemos apenas tentar acabar com esta de 

maneira genérica, sem estudá-las profundamente, pois a situação paupérrima que um país 

se encontra é como uma doença e o estado famélico é o sintoma. 

Sachs (2017), em seu livro “A Era do Desenvolvimento Sustentável”, irá trazer 

o conceito de economia clínica, que se aplica justamente a essa situação, ele irá afirmar 

que não existe uma “ receita de bolo” ou um planejamento que funcione de maneira 

universal em todos os lugares. É preciso entender quais são os fatores que contribuem 

para a persistência neste ciclo econômico, sejam esses fatores de ordem econômica, 

política, social ou até mesmo geográfico. Ainda neste livro, mais em específico, no seu 

capítulo quatro, irá trazer dois meios que podem ser utilizados para a quebra da 

“armadilha da pobreza”, sendo eles o Estado pedir dinheiro emprestado e a outra a Ajuda 

ao Desenvolvimento, esta podendo ser privada ou pública. 

A APD (Ajuda Pública/Privada ao Desenvolvimento), faz parte do ideal do 

princípio da fraternidade e da solidariedade, pois trata-se justamente da ideia de pessoas, 

sejam entes governamentais ou empresas, fornecerem ajuda temporária para lidar com as 

necessidades urgentes. Importante entender que o princípio da fraternidade, grande 

norteador do direito ao desenvolvimento sustentável, irá ressaltar justamente o sentimento 

de vínculo humano, equilíbrio e ajuda mútua, esses sendo importantes vetores para 

combater a armadilha da pobreza. (JABORANDY, 2016). 

Apesar disto, embora o sentimento de solidariedade e os conceitos fraternos 

sejam importantes, é preciso compreender como o papel cultural do Estado pode agravar 

ou permitir a fuga do ciclo de pobreza. Os costumes e crenças de determinada sociedade 

influenciam de maneira drástica nas discussões sobre gênero e educação, ambos 

importantes aliados na luta para erradicar países de situações desfavoráveis. A exemplo 

disto, podemos citar que na Agenda de 2030 das ODS, mais em específico na ODS 1, 

consta de em 2015 a pobreza havia sido reduzida significativamente e que isto veio 

cominado com progressos na promoção de igualdade de gênero e no empoderamento 

feminino. (SECRETARIADO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,2015) 
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As ONG’s utilizam-se do empoderamento como estratégia central no combate a 

pobreza, o conceito de empoderar-se, nesses casos, vem no sentido transformador, ou 

seja, não pode ser feito por alguém a outra pessoa, é preciso que o próprio individuo 

utilize-se dos meios para alcançar esse feito. (ROMANO; ANTUNES, 2002). O 

empoderamento feminino é uma consequência dos movimentos feministas, que em suma, 

visam uma igualdade de gênero e uma quebra no modelo patriarcal que a sociedade se 

encontra. O ato de empoderar-se começa com a educação, quando incentivadas  e quando 

existe  a oportunidade, as mulheres acabam ganhando uma gama de conhecimentos 

diferentes, escolhem se qualificar e por causa disso inserem-se no mercado de trabalho, 

ou seja, numa casa com 2 pessoas (um homem e uma mulher), a renda que antes vinha 

apenas uma pessoa, dobra. Esta situação pode parecer mínima, mas quando reproduzida 

em diversas casas, cidades e estados, podemos perceber um grande impacto na renda per 

capta produzida, pois agora temos mais mão de obra qualificada, logo, mais meios de se 

obter recursos econômicos. 

Segundo Pinheiro et al. (2008), no Brasil, cerca de aproximadamente 22,3% das 

famílias eram chefiadas por mulheres durante o ano de 1993, sendo esta porcentagem 

aumentada para 33% no ano de 2007, esta realidade, não sendo exclusiva do nosso país 

como também presente ao redor do mundo. Assim sendo, podemos ver que boa parte das 

famílias, em especial, famílias pobres, possuem a figura feminina a frente dela, sendo 

então o empoderamento deste gênero mais que necessário para a quebra do ciclo de 

pobreza. 

É preciso compreender que o movimento feminista vai muito além da 

contribuição para criação de espaços para mulheres se qualificarem, é um efeito em 

cadeia. Mulheres que possuem acesso a educação, acabam buscando uma especialização 

e passam mais tempo dedicadas a suas carreiras, por consequência, decidem ter filho mais 

tarde, sendo assim, quando reproduzido em massa esse tipo de mentalidade, a taxa de 

fertilidade, ou melhor, natalidade sofre mudanças. 

Para exemplificar melhor, podemos citar o Movimento da Reforma Sanitária no 

Brasil, que permitiu a muitas mulheres a autonomia de planejar suas próprias famílias, 

disponibilizando métodos de controle de fertilidade, valorizando o ensino de práticas de 

educação em saúde e sexualidade, que funcionariam justamente como garantidores desta 

tão desejada autonomia. Este movimento, foi um avanço muito grande na luta feminista, 

pois possibilitou que as mulheres, pudessem dedicar a suas carreiras e aos seus sonhos, e 

por consequência abriu mais espaço no mercado de trabalho para elas (COSTA, 1992). 
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Sachs (2017), aborda como consequentemente países desenvolvidos possuem a 

maior concentração no topo da sua pirâmide etária, ou seja, existem mais idosos no país, 

em contraste países subdesenvolvidos possuem um topo afunilado e uma vasta base, 

indicativo que aquela país possui muitas crianças e jovens, mas que poucos conseguem 

chegar a vida adulta. Contudo, ao analisarmos a pirâmide etária de um país em 

desenvolvimento conseguimos perceber, que a base e o topo estão equilibrados, porém o 

meio desta, é onde encontra-se em aumento, ou seja, existe a maior quantidade de adultos, 

logo, uma maior possibilidade de mão de obra. Esse fenômeno está fortemente coligado 

com a inserção da mulher no mercado de trabalho e como isso afeta seu planejamento 

familiar. 

Com uma redução na taxa de fertilidade, podemos perceber que as famílias que 

são facilmente encontradas em países pobres, possuindo mais de 6 crianças, nos países 

em desenvolvimento são poucas e nos países desenvolvidos, extremamente raras. Uma 

família com apenas quatro integrantes (dois adultos e duas crianças) consegue dividir 

melhor os recursos econômicos que possui, permitindo assim sanar todas as necessidades 

básicas de cada indivíduo, logo, aumenta-se a renda per capta do país. 

A exemplo disto, podemos trazer a explanatória abordada por Sachs (2017), ele 

irá de maneira elaborada trazer o caso do Japão, logo após a 2 Guerra Mundial, o povo 

nipônico encontrava-se em déficit financeiro, sua população possuía uma elevada taxa de 

natalidade, mas a medida que o país tornou-se uma potência, essa índice foi reduzindo e 

em 2050 o seu TFT (Taxa de Fertilidade Total) se encontrará  num quantitativo menor 

que dois. 

Conclusão: Sendo assim, conseguimos ver, de modo mais palpável, a 

importância da mulher, bem como do movimento feminista, na luta para nos livramos do 

eterno ciclo de pobreza, principalmente em regiões onde sua persistência, leva uma 

grande quantidade de seres humanos a morrer de fome. 

É preciso compreender a necessidade de desenvolver políticas públicas que 

incentivem a educação de gênero, que permitam que o conhecimento de métodos de 

controle de fertilidade sejam disseminados e garantam o acesso até mesmo as populações 

mais carentes. As mulheres apesar de serem a maioria populacional do mundo, ainda sim, 

são um grupo vulnerável, a igualdade de gênero é necessária, porque com ela vem a 

possibilidade de adquirirmos mais uma ferramenta na luta contra a armadilha da pobreza. 
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O CONCEITO DE CIDADE INTERNACIONAL APLICADO A JERUSALÉM: 

QUESTÕES HISTÓRICAS E CORRENTES 

 

Christian Leonardo Souza Cantuária1 

Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff2 
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Em novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) 

aprovou, por meio da Resolução 181, o status de corpus separatum da cidade de 

Jerusalém, em conjunto com um regime internacional. A sessão foi presidida pelo 

diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, e ainda aprovou a divisão do entorno de Jerusalém 

em dois Estados, Palestina – maioria muçulmana - e Israel – maioria judia (CASARÕES; 

VIGEVANI, 2014). 

O governo da cidade, independente dos países que a circundam, seria indicado 

pelo Conselho de Administração Fiduciária das Nações Unidas. O objetivo da Assembleia 

Geral era que Jerusalém, agora uma cidade internacional, buscasse acordos comerciais 

com o Estado da Palestina e o Estado de Israel para desenvolver sua economia 

(LAPIDOTH, 2011).  

O alinhamento com os EUA (aliados de Israel) norteou as relações internacionais 

do Brasil desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o governo de Jânio Quadros em 

1961, quando se inicia uma “Política Externa Independente” (PEI), aproximando o país 

do Terceiro Mundo – mesmo que não renunciando completamente à liderança 

estadunidense (CORRÊA, 2012). 

O Brasil, como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU) na época, teve uma atuação importante durante a Guerra dos Seis Dias 

(1967). O país foi um dos principais articuladores da importante Resolução 242, de 

novembro de 1967. A decisão do CSNU enfatizava o reconhecimento do Estado de Israel 
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pela comunidade árabe e determinava o início de negociações de paz entre as partes 

(CERVO; BUENO, 2014). 

A Guerra do Yom Kippur (1973), travada entre Egito, Síria e Iraque contra 

Israel, foi uma resposta aos ganhos territoriais israelenses na guerra de 1967 e marcou a 

primeira grande onda de vitórias árabes nessa série de conflitos iniciada em 1948. Os 

Estados árabes que eram membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) promoveram embargos aos EUA e a Israel, cortando a venda da commodity para 

quaisquer países inimigos em Yom Kippur, levando ao Choque do petróleo de 1973 

(HOBSBAWM, 1997). 

Mário Gibson Barbosa, ministro das Relações Exteriores no governo de Emílio 

Garrastazu Médici e ex-chefe de gabinete de San Tiago Dantas, se tornou sinônimo da 

diplomacia do interesse nacional - um fortalecimento da PEI, e intensificou o diálogo com 

os países árabes em busca de mercado para os produtos brasileiros, ampliação da matriz 

energética e da cooperação Sul-Sul (SOUTO, 2013). 

Apesar de se aproximar do bloco árabe em 1973, para escapar do embargo da 

OPEP, o efeito do choque do petróleo não pôde ser evitado pela economia brasileira. Em 

1972, 15% das receitas com exportações eram direcionadas para a compra de petróleo, 

em 1974, poucos meses após Yom Kippur, essa porcentagem subiu para 40%. O Oriente 

Médio não representava, ainda, um mercado consumidor real para as exportações 

brasileiras e a balança comercial se tornou insustentável (SANTANA, 2006). 

O governo de Ernesto Geisel, que se iniciou em 1974, focou, sobretudo, na 

Arábia Saudita, Argélia, Iraque e Líbia. Geisel inaugura, portanto, o claro apoio do Brasil 

ao lado árabe e aos palestinos no conflito contra Israel e, além disso, estabelece a posição 

brasileira na vanguarda da cooperação Sul-Sul, sendo um importante influenciador em 

toda a América Latina e no mundo em desenvolvimento (SANTANA, 2006).  

O novo alinhamento tornou-se público com o voto favorável do Brasil à 

Resolução 3379, em 1975, da AGNU, que considera o sionismo como uma parte do 

racismo. O voto repercutiu como um posicionamento anti-Israel e marcou a 

independência (no campo internacional) do país com relação aos EUA e, em menor grau, 

ao Ocidente. (CASARÕES; VIGEVANI, 2014). 

Em 1978, os EUA, sob liderança do presidente Jimmy Carter, mediaram os 

Acordos de Camp David entre o Egito e Israel. Os acordos falharam em propor soluções 

para toda a região Palestina, com foco apenas nas relações bilaterais. Os acordos tiveram 

sucesso na retirada de tropas israelenses da península do Sinai – conquistada em 1967 e 
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reconquistada em 1973. O Egito, porém, foi expulso da Liga Árabe3 por estabelecer 

relações diplomáticas com o Estado de Israel. (TELHAMI, 2001). 

O segundo choque do petróleo (1979) iniciou a Crise da dívida externa latino-

americana, que durou por toda a década de 1980, chamada de “década perdida”. A 

diminuição da oferta do combustível, porém, acelera programas de exploração internos 

como a exploração da Petrobrás no litoral do país e o Programa Nacional do Álcool 

(BRESSER-PEREIRA, 1991). 

Nos anos que se seguiram à década de 80, o Brasil ampliou seu comércio com o 

Oriente Médio e se manteve favorável à autodeterminação do povo palestino e, ao mesmo 

tempo, à existência de Israel. A grande diferença no tratamento brasileiro dispensado à 

Palestina se inicia apenas em 2018 e será abordada abaixo. 

Já os EUA foram mediadores, na administração de Bill Clinton, de outro 

encontro entre as forças antagônicas na Palestina: os Acordos de Oslo (1993). Os acordos 

trataram sobre a paz entre Israel e a Organização para Libertação da Palestina (OLP), a 

retirada de tropas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. As negociações eventualmente 

falharam com judeus e muçulmanos radicais se recusando a reconhecer a legitimidade da 

existência um do outro. O contexto político levou à ascensão, em 2006, do Movimento 

de Resistência Islâmica (Hamas) e considerado um grupo terrorista pelo Ocidente (não 

pelo Brasil) (HROUB, 2006). 

Em 2012, a AGNU, através da Resolução 67/19, reconheceu a Palestina como 

Estado Observador Não-Membro das Nações Unidas (ONU, 2012). Porém, o conflito 

sobre Jerusalém ainda não está resolvido, visto que os palestinos declaram a cidade como 

sua capital e Israel também o faz, dessa forma, ambos violam o conceito de cidade 

internacional proposto pela ONU em 1947 (CNN, 2017). 

Em dezembro de 2016, presidente eleito nos EUA, Donald Trump, do partido 

Republicano, apontou David M. Friedman, judeu e associado com a direita israelense, 

como embaixador em Israel. Friedman respondeu à nomeação chamando Jerusalém de “a 

eterna capital de Israel” e considerou a anexação da Cisjordânia como legítima - apesar 

da condenação estadunidense nos Acordos de Oslo) (THE NEW YORK TIMES, 2016). 

Ainda naquele mês, Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense e 

anunciou a transferência da embaixada de Tel Aviv para a nova capital reconhecida. Em 

                                                           
3Organização formada em 1945, no Cairo, Egito. Composta por 22 Estados-membros de maioria 

muçulmana, seu objetivo é fomentar a cooperação entre seus membros e limitar a influência externa nos 

assuntos da região (AL JAZEERA, 2004). 
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2018, o governo interrompeu a ajuda humanitária para refugiados palestinos e acusou a 

OLP de não buscar acordos de paz com Israel (TSCHIRGI, 2019). 

O candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal, e também 

vencedor, Jair Bolsonaro enfatizou, desde sua campanha, seu alinhamento com Israel e 

com os EUA. O apoio dado aos israelenses foi justificado pelo então candidato devido à 

cooperação tecnológica entre o Brasil e Israel, além do respeito às tradições judaico-

cristãs - cujo debate marcou profundamente as eleições brasileiras de 2018. 

(CASARÕES, 2019).  

O lobby sionista na política estadunidense é o principal responsável pelo apoio 

dos EUA a Israel e inclui não apenas judeus, mas evangélicos - que formam o maior grupo 

religioso no país e base eleitoral do partido Republicano. O lobby possui, ainda, controle 

sobre a opinião pública do país através de grandes conglomerados de mídia e por meio da 

presença de membros importantes em instituições financeiras globais, como o Banco 

Mundial (SANTOS; SOUZA; DUARTE, 2020). 

No Brasil, Bolsonaro convergiu os interesses da chamada Bancada BBB4, que 

vem, sobretudo desde 2016, defendendo a polarização da política brasileira em oposição 

à esquerda e combatendo uma suposta ameaça comunista à economia e à sociedade do 

país. Esse combate inclui apoio incondicional aos EUA e à outras democracias de tradição 

judaico-cristã (CASARÕES, 2019). 

Seguindo as políticas estadunidenses, Bolsonaro anunciou transferência da 

embaixada para Jerusalém e, consequentemente, o reconhecimento da cidade como 

capital israelense. A transferência não ocorreu devido às pressões dos países da Liga 

Árabe, levando diferentes grupos do governo a divergirem (SARAIVA; SILVA, 2019). 

A clara aproximação do governo brasileiro com Donald Trump e com o 

primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou as relações comerciais do 

Brasil com o bloco árabe no setor de carnes e, também, do agronegócio, duas das maiores 

pautas de exportação do país. A ala dos militares também se irritou com o movimento, 

visto que o alinhamento com duas potências ocidentais vai de encontro à PEI e ao 

protagonismo da cooperação Sul-Sul, onde o Brasil pode exercer sua liderança enquanto 

potência emergente (SARAIVA; SILVA, 2019). 

Este trabalho possui o objetivo de compreender a relação estabelecida entre o 

Brasil e os Estados Unidos ao longo do século XX acerca do embate entre Israel, a 

                                                           
4União das bancadas evangélica (Bíblia), da segurança pública e pró-armas (bala) e do agronegócio (boi). 
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Palestina e os Estados árabes adjacentes. Além disso, visa analisar as alterações recentes 

na política interna e externa brasileira e estadunidense e como essas alterações, apesar de 

convergentes entre si, destoaram das últimas décadas, gerando tensão entre grupos 

internos e também na região do Oriente Médio. 

Apresentar-se-á, no âmbito do direito internacional diplomático, a discussão a 

respeito da legitimidade no tange as ações dos governos estadunidense e brasileiro com 

relação à cidade de Jerusalém e, por consequência aos dois Estados criados pela ONU em 

1948. Observando, ainda, o papel de liderança desses países na política externa de outros 

Estados, sobretudo na América Latina 

É preciso salientar que o estabelecimento de embaixadas em Jerusalém fere a 

Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. O Artigo 3 da Convenção 

prevê que uma missão diplomática tem como uma de suas funções a representação do 

Estado acreditante frente ao acreditado. Sendo Jerusalém uma cidade internacional com 

status de corpus separatum, ela não está sob a jurisdição de quaisquer Estados, conforme 

o direito internacional diplomático. Logo, as embaixadas estabelecidas em seus limites 

não são, teoricamente, legítimas. 

Ao reconhecer a cidade como parte do Estado de Israel, o presidente Donald 

Trump enfraquece o processo de paz na região. O Estado da Palestina também reclama o 

controle de Jerusalém e, tendo em vista as reações radicais em encontros de paz anteriores 

(Camp David e Oslo), o uso da força e subsequente morte de civis pode se perpetuar na 

região por décadas.  

O movimento dos EUA e o apoio do Brasil com relação a Israel impulsiona 

outros países da América Latina a seguirem o exemplo das duas potências do continente. 

A Guatemala, Honduras e, recentemente, a República Dominicana estão entre os países 

americanos que seguiram ou manifestaram a intenção de seguir a política de Trump. O 

Malawi também tornou público seu desejo de estabelecer sua missão diplomática em 

Jerusalém em 2021 (REUTERS, 2020). 

Ao não cumprir sua promessa de campanha e anunciar apenas um escritório de 

negócios, Bolsonaro decepcionou a ala ideológica de seu governo e antes disso, ao se 

alinhar tão intrinsicamente com os EUA e irritar os aliados árabes, a ala militar e a elite 

do agronegócio manifestou publicamente seu descontentamento com o presidente. O 

arriscado movimento, portanto, lhe rendeu a inquietação de quase todos os seus aliados 

(CASARÕES, 2019). 
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Concluindo, derrota de Trump para Joe Biden na eleição presidencial de 2020 

aponta para uma política moderada com relação à Israel, seguindo a tradição dos governos 

democratas – como Carter nos Acordos de Camp David e Clinton nos Acordos de Oslo. 

A mudança de governo pode isolar os países que, anteriormente, seguiram o exemplo 

estadunidense no Oriente Médio, mesmo que os democratas ainda sejam pró-Israel. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AL JAZEERA, Doha. Arab League: Fifty-nine years on. Notícia veiculada em 22 mar. 

2004. Disponível em: 

<https://www.aljazeera.com/archive/2004/03/200849131437438446.html>. Acesso em: 

06 nov. 2020. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A LÓGICA PERVERSA DA ESTAGNAÇÃO: 

DÍVIDA, DÉFICIT E INFLAÇÃO NO BRASIL. Revista Brasileira de Economia, Rio de 

Janeiro, n. 45, p. 187-211, abr. 1991. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1991/89.alogicaperversadaestagnacao.web.pd

f>. Acesso em 22 nov. 2020.  

CASARÕES, Guilherme. Eleições, Política Externa e os Desafios do Novo Governo 

Brasileiro. Pensamiento Propio, v. 24, p. 231-274, 2019. 

CASARÕES, Guilherme; VIGEVANI, Tullo. O lugar de Israel e da Palestina na política 

externa brasileira: antissemitismo, voto majoritário ou promotor de paz? São Paulo: 

História, 2014. 

CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 

Brasília: Universidade de Brasília, 2014. 

CNN, Jerusalém. Why declaring Jerusalem the capital of Israel is so controversial. Notícia 

veiculada em 07 dez. 2017. Disponível em: 

<https://edition.cnn.com/2017/12/05/middleeast/trump-jerusalem-explainer-

intl/index.html>. Acesso em: 02 nov. 2020. 

CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. O Brasil nas Nações Unidas: 1946 – 2011. 3 ed. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. 

GARCIA, Eugênio Vargas. Cronologia das Relações Internacionais do Brasil. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2005 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. 2 ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997. 



63 
 

HROUB, Khaled. Hamas: Um guia para iniciantes. 1 ed. Londres: Pluto Press, 2006. 

ONU. Assembleia Geral. Resolução n. 181/47; A/RES/181(II), 29 nov. 1947. Disponível 

em: 

<https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D

253>. Acesso em 1 nov. 2020. 

LAPIDOTH, Ruth. Jerusalem: Some Legal Issues. Jerusalém: The Jerusalem Institute for 

Israel Studies, 2011. 

PLANALTO. Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D56435.htm>. Acesso em 01 

nov. 2020. 

REUTERS, Tel Aviv. Malawi says it will open Israel embassy in Jerusalem. Notícia 

veiculada em 4 nov. 2020. Disponível em: <https://br.reuters.com/article/israel-malawi-

jerusalem-diplomacy-idINKBN27K1SX>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

THE NEW YORK TIMES, Nova Iorque. Trump Chooses Hard-Liner as Ambassador to 

Israel. Notícia veiculada em 15 dec. 2016. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2016/12/15/us/politics/donald-trump-david-friedman-israel-

ambassador.html?>. Acesso em: 23 out. 2020. 

SARAIVA, Miriam Gomes; SILVA, Álvaro Vicente Costa. Ideologia e pragmatismo na 

política externa de Jair Bolsonaro. Relações Internacionais, Lisboa, n. 64, p. 117-

137, dez. 2019. Disponível em: 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

91992019000400008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

http://dx.doi.org/10.23906/ri2019.64a08. 

SANTANA, Carlos Ribeiro. O aprofundamento das relações do Brasil com os países do 

Oriente Médio durante os dois choques do petróleo da década de 1970: um exemplo de 

ação pragmática. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 49, n. 2, p. 157-177, dez.  2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

73292006000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 nov. 2020.  

https://doi.org/10.1590/S0034-73292006000200009. 

SOUTO, Cíntia Vieira. A Diplomacia do Interesse Nacional: A política externa do 

governo Médici. 2 ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2013. 

SOUZA, M. DE A. C.; SANTOS, M. D. S.; DUARTE, G. M. M. B. R. A declaração de 

Donald Trump sobre o status de Jerusalém e seu impacto no conflito Israel-

Palestinal. Carta Internacional, v. 15, n. 2, 3 ago. 2020. 



64 
 

TELHAMI, Shibley. The Camp David Accords: A Case of International Bargaining. 

University of Maryland, 2001. 

TSCHIRGI, Dan. Trump and Palestine: The Crowning of an American Approach. 

UNISCI Journal, Madrid, n. 50, p. 53-72, maio 2019. Disponível em 

<http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2019/05/UNISCIDP50-3DAN-1.pdf>. 

Acesso em: 22 nov. 2020.  

http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-48 

UNITED NATIONS. 67/19. Status of Palestine in the United Nations. Disponível em: 

<https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B>. 

Acesso em: 01 nov. 2020. 

UNITED NATIONS. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Disponível em: 

<https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii- 

3&chapter=3&lang=en>. Acesso em: 01 nov. 2020. 

 

 



65 
 

MERCOSUL E A CLÁUSULA DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

SOBRE O ART. 5º DO PROTOCOLO DE USHUAIA II 

 

                                                                                                    Julia Bastos Moreira Leite1 

 

Palavras-Chave: MERCOSUL, Protocolo de Ushuaia, Cláusula Democrática, América 

Latina, Democracia.  

    

Objetivo: O presente resumo tem como objetivo propor uma reflexão acerca do 

art. 5° Protocolo de Ushuaia, assinado pelos países membros do MERCOSUL em 1998. 

Nesse contexto, busca-se levantar dúvidas, questionamentos e contraditórios sobre os 

mecanismos previstos para a suspensão e expulsão de países membros, caso haja 

descumprimento da Cláusula Democráticas, uma vez que tanto o Tratado de Assunção 

quanto o Protocolo de Ushuaia utilizam em suas regras gerais um conceito de democracia 

aberto e ambíguo, bem como medidas cabíveis não delimitadas e passíveis de decisões 

políticas sem que haja critérios jurídicos e objetivos.   

 

1. INTRODUÇÃO   

 

  O preâmbulo de um Tratado Internacional, assim como o preâmbulo de todas as 

cartas institucionais no direito, é o conjunto de normas, princípios, critérios e objetivos 

aos quais se submetem os países membros. A ele cabe nortear os princípios fundamentais 

basilares de cada acordo, sendo responsável por delimitar a pretensão, direitos e deveres 

dos países que o internalizarem em suas cartas constitucionais.  

  O Tratado de Assunção (MERCOSUL), firmado entre Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai em 1991, delimita em seu preâmbulo princípios, valores e objetivos 

mínimos necessários para a construção de um Mercado Comum de livre comércio, 

desenvolvimento econômico, social e circulação entre os países da América do Sul. 

Dentre desses objetivos, é imprescindível destacar o dever de desenvolvimento 

econômico, justiça social, preservação do meio ambiente, melhoramento das 

interconexões físicas, coordenação política macroeconômica visando ao 

                                                           
1Graduanda em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Três Rios. 

Pesquisadora do grupo de pesquisa Economia e Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

Instituto Três Rios. http://lattes.cnpq.br/6258139492793897 - juliabastosmoreira@gmail.com 
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desenvolvimentos dos países da América Latina.  2  

  Em que pese a harmônica entre os Estados membros e associados, ao passo em 

que o MERCOSUL foi tomando forma e potência econômica, novas preocupações e 

considerações tornaram-se necessárias e a percepção de que ausência e omissão de 

mecanismos de controle democráticos e de direitos fundamentais básicos em seus países 

membros, desencadeou uma reflexão urgente e indispensável para o desenvolvimento 

econômico do bloco.3   

  É nesse contexto, que os países membros do MERCOSUL decidiram assinar o 

Protocolo de Ushuaia e posteriormente o Protocolo de Ushuaia II, com a máxima basilar 

de que a ruptura de ordem democrática é um obstáculo inadmissível para ingresso ou 

permanência no MERCOSUL.4   

  Contudo, ao analisar os  textos de ambos os tratados há clara percepção de que 

não há, de forma alguma, a descrição ou denominação dogmática do que seria ou não 

uma democracia, deixando à livre interpretação dos países membros e não obstante, em 

seus artigos 5°e 6º, o P.U II 5define medidas cabíveis ambíguas, políticas, sem critérios 

jurídicos para determinar a permanência, suspensão ou expulsão de países do 

MERCOSUL.  

  Portanto, ainda que seja necessário considerar o papel mediador do Direito 

Internacional nas relações políticas e considerando que ambos são interdependentes6, esse 

resumo se propõe a discutir os limiares das permissibilidades de decisões políticas dos  

Estados sem que haja uma inversão no sistema de controvérsias que permita que 

populações inteiras sejam negativamente afetadas por decisões conceitualmente políticas 

e rasas em provas jurídicas.     

 

2. O ARTIGO 5° DO PROTOCOLO DE USHUAIA II, DEMOCRACIA E OS 

MECANISMOS POLÍTICOS E JURÍDICOS APLICCADOS À POLÍTICA EXTERNA 

 

  A integração econômica profunda entre países membros de uma Organização 

                                                           
2 TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE A REPÚBLICA 

ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI E A 

REPÚBLICA DO URUGUAI.  
3 RAMOS, André de Carvalho. – Derechos Humanos Y El Mecanismo Híbrido Del Mercosur (Rev. secr. 

Trib. perm. revis. Año 3, Nº 6; Agosto 2015; p. 48-68) 
4 Protocolo de Ushuaia I e II  
5 Artigo 6º, Protocolo de Ushuaia II 
6 VASCONCELOS, Raphael Carvalho – A Teoria Geral do Estado e a Unidade do Direito Internacional 

(Ed. Arraes, ano 2016, p. 17) 
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Internacional pressupõe liberdade, igualdade e dignidade como princípios basilares, 7é 

certo que o Protocolo de Ushuaia é um marco importante na busca de concretizar os 

objetivos do MERCOSUL.  Discutir a cláusula democrática não somente possibilitou aos 

membros que deliberassem sobre medidas cabíveis aos Estados que rompessem com a 

ordem democrática (art. 5º),  como gerou um alerta de que decisões autocráticas,  ausentes 

de materialidade jurídica e técnica, poderiam rapidamente se transformarem em processos 

de politização indiscriminados nas relações internacionais.   

  Há de se considerar, que para consolidação no espaço internacional, é fundamental 

reconhecer a autonomia do MERCOSUL para resolução de suas controvérsias. 

Entretanto, se o objetivo é buscar a prevalência dos elementos democráticos, os exemplos 

práticos demonstram que apenas mecanismos políticos não são capazes de solucionar as 

problemáticas com a imparcialidade necessária para apurar a suspensão ou não de um 

país membro ou associado de uma tratado internacional, uma vez que tal decisão terá 

efeitos econômicos e sociais diretos à população nativa do país em questão.  

  No entanto, a ambiguidade e abertura das palavras que compõem tais tratados, 

pode se tornar um risco aos próprios países membros em suas situações políticas internas. 

O que democracia? Qual o conceito? O que seria, na visão mercosulista um país que não 

rompeu com a cláusula democrática, mesmo após diversos ataques às instituições que o 

compõem? Todas essas perguntas não têm respostas certas ou ainda concretizadas e cabe 

aos internacionalistas reconhecer o risco dos mecanismos políticos, se usados 

exclusivamente sem supervisão positivadas ou a possibilidade de contraditório.   

  Tanto se faz dessa forma, que a suspensão do Paraguai do MERCOSUL em 20128, 

tornou-se um marco temporal político para a introdução dessa discussão nas reuniões dos 

Estados membros e associados. Seria, portanto, o cenário político para que os países sul-

americanos considerassem o Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL, como 

órgão capaz de decidir sobre esses tipos de conflitos, buscando limitar, dentro das regras 

do jogo do Direito Internacional, o poder de um Estado soberano sobre o outro, para que 

não haja desequilíbrio da balança.   

  

 3. CONCLUSÃO 

                                                           
7 ACCIOLY, Hildebrando e CASELLA, Paulo Borba – Manual de Direito Internacional Público (20ª 

edição, Saraiva, 2012) 
8 ALTHOF, Iivia Santos – Protocolo de Ushuaia e a Necessidade de Respeito Pela Ordem Democrática dos 

Estados Partes e Associados 
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Diante do exposto, a fim de homenagear o preâmbulo do Tratado de Assunção e 

os artigos previstos nos Protocolos de Ushuaia, esse resumo cumpre sua função ao 

levantar a reflexão e questionamento para o desenvolvimento econômico e social dos 

países membros e associados do MERCOSUL, é preciso, ao menos, considerar a hipótese 

de investir em soluções de controvérsias com mecanismos jurídicos garantidores, capazes 

de oferecer julgadores imparciais e direito ao contraditório, tal como é realizado em 

diversos tribunais norteados pelos princípios democráticos ao redor do mundo.  

  É importante observar, que não se trata, de forma alguma, de redução de poder de 

solução de controvérsias aos países soberanos, que podem e devem continuar reunindo-

se para buscar políticas de integração social e econômica para os países membros e 

associados do MERCOSUL, cumprindo reiteradamente seus deveres na política externa, 

visando a expansão e crescimento do Tratado de Assunção. .  

  Ao contrário, o que se propõe discutir nesse resumo é o questionamento acerca 

dos hard cases 9, como bem elucidou o filósofo Ronald Dworking, que compõem os 

Estados Sul-Americanos, ou seja, quando os fatores que causaram a controvérsia fogem 

do óbvio e exigem uma análise mais profunda, detalhada e democrática, pois acarretariam 

na suspensão ou exclusão de um país membro ou associado do tratado.   

  Assim,  seriam esses então, os casos a  serem remetidos aos tribunais, cabendo, 

no caso específico do MERCOSUL, uma decisão do Tribunal Permanente de Revisão, 

como acontece em outras cortes, que cumprem papéis indispensáveis para a manutenção 

da isonomia entre os países membros dos tratados internacionais - desde que dotados um 

Sistema de Controvérsias fundado nos conceitos e normas jurídicas do Direito 

Internacional 10– dessa forma, é possível conter e minimizar conflitos políticos e 

ideológicos entre Estados, diminuindo os danos sociais e efeitos colaterais à população e 

reiterando o compromisso com a consolidação dos Direitos Humanos, integração, 

isonômica e, principalmente, no caso do MERCOSUL, com o Protocolo de Ushuaia.  
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CORRIDA À BANDEIRA POLÍTICA: A ROTA DE COLISÃO ENTRE 

DEMOCRACIA E MITOCRACIA 

 

Diogo Luiz Teixeira dos SANTOS1 

 

Palavras-chave: democracia, política, direito, populismo. 

 

Resumo: Há muito se escuta falar que as democracias podem estar morrendo. Diversos, 

e cada dia mais constantes, são os textos premonitórios anunciando o término desse 

regime de governo que, em muitas ocasiões, foi descrito como inadequado, instável ou 

impróprio. Uma nova onda de populismo na aurora do Século XXI, alinhada à ideia de 

adoração de mitos políticos morais e à propagação em massa de notícias falsas por vias 

digitais, reacendeu a chama do inevitável fim. Indaga-se, entretanto, se a mesma 

mitocracia, que se coloca como mandatária de fragmentada parcela sociodemográfica 

aparentemente desalentada no cerne dos regimes democráticos, seria realmente 

representante deles. A conclusão é que, ainda que não se veja simetria perfeita entre os 

neopopulistas e as pautas populistas clássicas, a polarização extremada atual percebida, 

causada pelos discursos demagógicos corrosivos; pela constante relativização dos fatos e 

pelas novas formas de comunicação pode modificar de maneira substancial a 

configuração dos regimes democráticos atuais. Por fim, coloca-se que como a razão de 

ser das democracias é a inclusão, mas que boa parte dos conflitos sociopolíticos da 

atualidade são, exatamente, gerados por uma rejeição à inclusão, i.e., por demandas de 

exclusão, o desafio e a meta do regimes democráticos deste Século será contornar a 

animosidade e acomodar as divergências, de forma que a convivência entre os diferentes 

possa ocorrer com urbanidade e respeito. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em seu já conhecido trabalho “Como as democracias morrem” (2018), Steven 

Levitsky e Daniel Ziblatt perfazem um mergulho profundo na história da vetusta 

democracia estadunidense, sempre cotejando as suas características, os seus feitos e as 
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suas debilidades com as democracias de outros países que, em geral, sustentaram-se por 

menos tempo e com menos sucesso. Os autores constatam que nunca a democracia dos 

Estados Unidos esteve tão ameaçada como hoje, isto porque nunca houve tamanha 

polarização na sociedade desse país. Quando os autores advertem que “a polarização 

extrema é capaz de matar democracias” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 20), é possível 

inferir que a animosidade, e não a divergência política, é a responsável pela tragédia da 

desfragmentação social nos Estados Unidos. Segundo o raciocínio, é exatamente devido 

ao advento de pautas multidisciplinares que a polarização se exacerba, pois as demandas 

diversificadas constrangem o núcleo duro, de sustentação da estabilidade política 

entendida a partir de uma perspectiva histórica, ou seja, a desigualdade racial 

(LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 122). Segundo essa hipótese, foi somente por 

entendimentos de exclusão que um limitado sistema de inclusão pode se sustentar por 

tanto tempo. Então, quando Levitsky e Ziblatt (2018, p. 210) elegem, ao lado da histórica 

exclusão racial, as crescentes desigualdades econômica e cultural como elementos 

fomentadores do extremismo político-partidário, surge um aparente paradoxo: como 

alinhar um sistema de bases exclusivas com as crescentes demandas por inclusão? 

Cada vez mais, apresenta-se evidente que serão maiores doses de inclusão, e não 

menores, as responsáveis pela aproximação do que se entende como regime democrático. 

Entretanto, faz-se necessário lidar, paralelamente, com o ressentimento daqueles que se 

sentem excluídos como consequência da maior inclusão, e isto porque “o ressentimento 

alimenta a polarização” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 215). Se a fragmentação da 

sociedade com maiores doses de democracia é inevitável, a percepção daqueles que 

sentem perder algo deve ser também que recebem outro algo em troca, pois senão estes 

mesmos serão, potencialmente, os próprios responsáveis pela destruição do regime que 

seus descendentes constituíram e comemoraram no passado.  

A eleição de populistas nos regimes democráticos é um fenômeno conhecido 

(STANLEY, 2020, p. 43). Não apenas os democratas viram muitos populistas chegarem 

ao poder através da escolha popular, como muitos teóricos previram que isso aconteceria 

repetidamente, correlacionando tal desfecho ao risco de se dar ao povo a capacidade de 

escolha. Aristóteles (2018, p. 185) atribuiu à intemperança dos demagogos a causa de as 

democracias chegarem ao fim, tanto pelas conspirações dos ricos, como pelas rebeliões 

dos pobres. Rousseau (2013, p. 73) afastou da habilidade humana a possibilidade de 

reger-se por conta própria dentro de um modelo tão complexo, atribuindo somente aos 

deuses a capacidade de se organizarem permanentemente, constantemente, 
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harmoniosamente, i.e., democraticamente. Se é da instabilidade ínsita à democracia que 

os populistas se alimentam para chegar ao poder, é só com ela que eles podem mantê-lo. 

Por exemplo, o processo de globalização é considerado por alguns um catalisador das 

rupturas políticas internas. Deste modo, “a lógica irrestrita do mercado acentua as 

diferenças entre capacidades segundo o que é útil ou não às redes globais de capital, de 

produção e de consumo, de tal modo que, além de desigualdade, há polarização” 

(CASTELLS, 2018, p. 18). Assim, a missão da democracia permanece árdua. Em tempos 

de hiperculturalidade, onde o vasto espaço entre as coisas se esvai, bem como onde as 

conexões substituem as relações (HAN, 2019, p. 104), o regime da intimidade, da 

confiança e da proximidade precisa superar provas difíceis.  

O ideário populista é eivado do que se denomina antipluralismo. De acordo com 

tal tese, todos os que integram uma base diversa da sua não devem ser, efetivamente, 

aceitos. O povo, portanto, é única e exclusivamente o nosso povo (KRIEGER, 2019, p. 

975).  Nesse elemento está um risco particularmente grave à democracia, pois o populista 

provoca constantes entrechoques culturais e ideológicos a fim de, como dito antes, gerar 

uma forma de polarização radical. Entretanto, já no bojo do que se entende como 

antipluralismo encontra-se uma contradição, tendo em vista que a própria criação de mitos 

políticos é, em si, uma criação. A fábula dos mitos é atraente, pois como o populista detém 

o monopólio da autoridade moral, coloca-se atrás do povo, seu depositário fiel, 

seduzindo-o e explorando-o concomitantemente. Esta ilusão populista pode até derivar 

de algo real, mas, no fundo, trata-se de uma ilusão (MÜLLER, 2014). A lógica de guerra 

cultural, dominada pelos relativismos e pelas idiossincrasias, é um dos fatores que hoje 

afasta a democracia da verdade, portanto o povo da democracia. Fatos intercambiáveis e 

socialmente construídos contribuem de forma fundamental para uma constante inversão 

de valores (MICHIKO, 2018, p. 51). É messe contexto que o denominado como 

mitocracia, baseada não na realidade e na previsibilidade democráticas, mas na 

inconstância demagógica e populista, ameaça o pluralismo necessário para uma 

comunhão entre diferentes e complexos, e para a estabilização dos Estados Democráticos.  

Considera-se o trabalho importante por tratar dos temas democracia e 

populismo, certamente marcantes na aurora do Século XXI, já que regimes populistas, 

que ameaçam à democracia (CALDEIRA, 2020), vêm sendo percebidos em considerável 

escala, e que o tema vem sendo debatido com frequência no ambiente acadêmico. O 

populismo está diretamente ligado à estabilidade constitucional, seja em nível nacional, 
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seja em internacional (KRIEGER, 2019, p. 976), e a sua compreensão deve auxiliar em 

alternativas positivas para os Estados Democráticos de Direito. 

O objetivo do trabalho é entender de forma mais profunda o conceito de 

populismo atualmente, e como ele ameaça dos regimes democráticos, bem como a 

política e o direito pluralistas. Se os regimes democráticos, base política de considerável 

parte dos países nas últimas décadas, estão em crise, entende-se importante conhecer e 

pesquisar acerca dos fenômenos que os ameaçam. Então, conhecer sobre o populismo 

atualmente é conhecer a democracia, e os possíveis caminhos para o seu fortalecimento. 

 

ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Para se chegar aos resultados propostos, se recorrerá à modalidade de pesquisa 

bibliográfica, fazendo o uso de obras de natureza filosófica, sociológica, política e 

jurídica. A pesquisa terá um caráter descritivo-explicativa, pois se fará necessária a 

descrição de fenômenos de cunho político, social e cultural, bem como se aprofundar nos 

possíveis corolários que esses conceitos possam oferecer. A pesquisa se preocupará em 

abordar brevemente conceitos consagrados, como os de democracia e populismo, bem 

como alinhá-los às características dos tempos contemporâneos, com fito em melhor 

compreender como os termos se correlacionam.  

 

CONCLUSÕES  

 

O processo de globalização atua de forma paradoxal sobre o conceito de 

distância. As tecnologias que aproximam a comunicação também distanciam as culturas. 

A justaposição das culturas relativiza o conceito de culturalismo, pois o que se justapõe 

já não pode ser tão relevante (HAN, 2019, p. 23). Com isso, o hiper que caracteriza a 

globalização choca-se com ausência de prefixação da cultura, levando-a a uma profunda 

crise de identidade. O factual cultural desaparece, dando lugar à desfactização do hiper e 

do geral (HAN, 2019, p. 24).  

A maleabilidade da ideia de distância é um dos fatores que caracterizam o 

populismo e, como se propõe, a mitocracia. Os mitos, ao passo que aproximam e 

acolhem, facilitam a adoção à causa. A causa populista, quando em domínio de uma 

fábrica de mitos, imprime uma produção incessante, pois, nesse contexto, é certo que o 

dizer vale mais do que se diz (BRUM, 2018). Falar o que se pensa, a todo instante, produz 
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uma aparência de autenticidade que, em verdade, se desconstruiria sob qualquer método 

de escrutínio. Mas, se são as aparências que, precisamente, sustentam o populista – o mito 

–, talvez o seu desfazimento não seja, nem mesmo, viável. A conclusão, desse modo, é 

que, conforme exposto no trabalho, as democracias de fato correm risco atualmente. A 

retórica anti-establishment persistente, assim como os ataques às políticas identitárias, 

quando somados ao antipluralismo, têm o potencial de causar um efeito significativo no 

que tange à confiança dos cidadãos nas democracias. Ainda que se possa argumentar que 

boa parcela do populismo atual é desprovido de essência, pois aliado ao establishment em 

grande medida, o voltar à nação, ao Estado, à pátria, à família, podem significar a 

superação da democracia na mente daqueles indivíduos comuns, que se sentem alijados 

dos sistemas majoritários (CASTELLS, 2018, p. 38). Por fim, salienta-se que a única 

razão de ser para a democracia é a inclusão, entretanto a inclusão encontra barreiras nas 

tradições potencializadas pelos mitos. Deste modo, é possível concluir que encontrar o 

caminho do meio, da virtude, que concilie inclusão e exclusão será o desafio político-

jurídico dos Estados Democráticos de Direito do Século XXI. 
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No contexto de desigualdades e instabilidade democrática que caracteriza a 

América Latina, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) tem assumido 

protagonismo na proteção dos direitos humanos, se atentando para as vulnerabilidades 

próprias da região. 

À vista disso, o presente trabalho busca, com base no método dedutivo e 

mediante revisão bibliográfica e jurisprudencial, identificar a relação da eficácia objetiva 

das sentenças interamericanas (efeito de “norma convencional interpretada” ou res 

interpretata) com a formação de um Ius Constitutionale Commune na América Latina 

(ICCAL). 

São objetivos específicos da pesquisa: analisar a proposta de formação do 

ICCAL na obra de Bogdandy (2017), compreender os efeitos produzidos pelas decisões 

da Corte IDH e examinar as implicações da eficácia objetiva dessas decisões para a 

criação de parâmetros protetivos que se aglutinam num bloco de direito constitucional 

comum.  

Como resultado, verifica-se que a implementação do ICCAL reveste-se de 

muitas dúvidas, sobretudo no que tange ao diálogo entre os diferentes sistemas presentes 

na América Latina, seja através dos mecanismos de controle de convencionalidade ou das 

cláusulas de aberturas presentes nas Cartas Constitucionais daqueles países. A sua 

efetivação, ainda tímida, torna possível os diálogos entre Juízes nacionais e 
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interamericanos, abrindo-se, também, a possibilidade para um diálogo entre os mais 

diversos atores, em uma perspectiva ampla. Assim, a coexistência entre diversas ordens 

jurídicas não implica na concordância entre elas, mas, sim, no diálogo criativo, 

permitindo uma pluralidade interna e internacional (FACHIN, 2020) – hipótese que se 

assemelha à universalidade dos direitos humanos. 

O ICCAL apresenta-se como um modelo transformativo, tendo como base três 

pressupostos: “avançar na proteção dos direitos humanos, democracia e Estado de 

Direito; Fortalecer a proteção do SIDH; e construir de uma nova cultura legal aberta e 

que reafirma os princípios básicos de um direito constitucional comum latino americano” 

(PIOVESAN, 2017). 

A formação do Ius Constitutionale Commune na América Latina tem se 

mostrado um desafio. Esse modelo tem como objetivo tornar realidade as promessas 

dispostas nas cartas constitucionais dos países do continente latino-americano. Após um 

período ditatorial, os países carregam em comum traços de violações em direitos 

humanos, como desaparecimentos forçados, assassinatos, sequestros, privações de 

liberdade e tortura (BOGDANDY, 2017). As Constituições que sobrevieram a esse 

período foram fruto do período de transição e redemocratização. Não à toa que a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é conhecida como “Constituição 

Cidadã”. 

O mecanismo do ICCAL pode ser oportunizado através do controle de 

convencionalidade e da cláusula de abertura previstas em quase todas as Constituições 

dos países americanos. A abertura dos sistemas jurídicos estatais latino-americanos e sua 

interação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) permite um diálogo 

aberto, com a finalidade de garantir os direitos humanos na região. Essa abertura 

representa um desenvolvimento comum, conferindo, inclusive, aos sistemas jurídicos 

estatais uma orientação comum. Nesse norte, plausível que a Corte IDH descreva o 

conjunto de tratados em direitos humanos como corpus juris americano (BOGDANDY, 

2017). 

Aqui não se busca uma integração econômica, nos moldes da União Europeia, 

ou um bloco regional. O Ius Constitutionale Commune busca abrigar uma espécie de 

“guarda-chuva” de direitos humanos, constituindo uma base comum e mínima – a 

exemplo dos standards interpretativos mínimos da Corte IDH, que devem estabelecer o 

mínimo possível que um país signatário da CADH deve assegurar aos indivíduos, tendo 
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em vista a proibição do retrocesso em matéria de direitos humanos, além do dever de 

observância aos ditames da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados. 

Interessante notar que a incidência do ICCAL desempenharia um papel de 

grande importância, sobretudo em razão das violências específicas sofridas na região – 

tido como o continente mais desigual do planeta – como feminicídio, desaparecimento 

forçado, além de problemas oriundos de crises migratórias (como a diáspora 

venezuelana), e violências contra grupos específicos, como os povos indígenas e 

afrodescendentes (BOGDANDY, 2017). 

As instituições detém um importante papel para a constituição do ICCAL, 

sobretudo o Poder Judiciário quanto ao exercício do controle de convencionalidade e do 

diálogo judicial (BOGDANDY, 2017). Em uma perspectiva atrelada aos direitos 

humanos, seja pela sua universalidade ou pela impossibilidade de comportar barreiras, o 

diálogo entre atores também não deve ser limitado. A conversação entre juízes, 

unicamente, caracterizaria um “diálogo entre elites”, vez que ela advém dos setores mais 

ricos da sociedade, em clara distância com os envolvidos nos litígios e violações – 

provenientes de classes mais humildes (FACHIN, 2020). A efetivação dos direitos 

humanos não deve se pautar nas mãos de um setor, mas de vários, tendo em vista o alcance 

e o interesse comum para sua prática. 

O ICCAL é constituído por um núcleo comum: o SIDH, respaldado pelas forças 

sociais transformadoras de diversos países que nele identificam um terreno fértil para 

apostar seus projetos através da submissão de litígios estratégicos. Detém protagonismo, 

nesse cenário, a Corte IDH, que não hesitou em conferir efeitos diretos e erga omnes a 

suas decisões para difundir um amplo corpus juris comprometido com a superação dos 

problemas peculiares da região (BOGDANDY, 2017).  

Não se pode perder de vista que as Cortes regionais de direitos humanos 

desempenham, atualmente, duas missões: de um lado, promovem a justiça nos casos 

concretos que lhes são apresentados; e de outro, produzem parâmetros jurisprudenciais 

de proteção dos direitos humanos que orientam os Estados no cumprimento das 

obrigações decorrentes da ratificação das respectivas convenções internacionais 

(CLÉRICO, 2020). 

Segundo Alvarado (2015), a Corte IDH pode ser projetada como um “tribunal 

regional de caráter constitucional” pela sua capacidade de: atuar como legislador negativo 

ao declarar a incompatibilidade de norma nacional com o direito interamericano; oferecer 

proteção direta aos indivíduos, de forma preventiva ou reparadora; e produzir 
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pronunciamentos judiciais que surtem efeito de “coisa interpretada”, na medida em que 

determinam o conteúdo e alcance das cláusulas convencionais, formando padrões de 

conduta destinados às autoridades domésticas que são aplicados para além das situações 

particulares. 

A ideia da eficácia objetivo-interpretativa das decisões interamericanas remonta 

ao precedente Almonacid Arellano e outros v. Chile (2006), no qual a Corte IDH 

estabeleceu a obrigação dos Estados em realizar o controle de convencionalidade das lei 

e demais atos normativos domésticos, destacando que, para exercer tal tarefa, “deve[-se] 

ter em conta não somente o tratado, mas também a interpretação deste já feita pela Corte 

Interamericana, intérprete última da Convenção Americana” (§ 124). 

Na resolução de supervisão de cumprimento de sentença referente ao caso 

Gelman v. Uruguai (2013), a Corte asseverou que a obrigação dos Estados em realizar o 

controle de convencionalidade possui duas manifestações distintas: a primeira, quando 

existe uma sentença internacional com caráter de coisa julgada que foi proferida contra o 

próprio Estado (§ 68); e a segunda, por sua vez, quando mesmo não tendo participado do 

processo internacional em que foi estabelecida determinada jurisprudência, o Estado deve 

realizar o referido controle simplesmente por ser parte da Convenção Americana, levando 

em conta “o próprio tratado e, conforme o caso, os precedentes e diretrizes 

jurisprudenciais da Corte Interamericana” (§ 69). 

No que se refere à segunda manifestação, Mac-Gregor (2013) distingue a 

eficácia subjetiva da sentença interamericana (“coisa julgada internacional” ou res 

judicata), que produz vinculação inter partes e obriga o Estado participante do processo 

a cumprir a sentença integralmente, da eficácia objetiva (“norma convencional 

interpretada” ou res interpretata), que tem vinculação erga omnes para todos os Estados 

partes da CADH e representa um standard mínimo interpretativo de efetividade da norma 

convencional. 

A eficácia objetiva traduz a obrigação dos Estados que decidiram aderir à CADH 

em aplicar não só a norma convencional, mas a “norma convencional interpretada” pelo 

tribunal interamericano. A vinculação, em tal situação, deriva-se dos artigos 1.1 

(obrigação de respeitar os direitos), 2 (dever de adotar disposições de direito interno para 

efetivação das normas convencionais) e 69 (notificação da sentença às partes e 

transmissão aos demais Estados membros da CADH), todos da Convenção. Por 

derradeiro, as autoridades nacionais somente podem se afastar do parâmetro 

hermenêutico fixado pela Corte IDH por meio de interpretação mais favorável aos direitos 
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humanos, mediante aplicação do princípio pro persona, previsto no artigo 29 da CADH 

(MAC-GREGOR, 2013). 

Percebe-se, desse modo, que as sentenças proferidas pela Corte IDH, para além 

das medidas reparatórias concedidas no âmbito do caso concreto, reproduzem um 

standard mínimo regional, que passa a constituir referencial do ICCAL e integrar o atual 

modelo de “constituição convencionalizada”, definida por Sagüés (2016) como aquela 

“completada, conformada y reciclada con y por los tratados internacionales de derechos 

humanos, como el de San José de Costa Rica, y por la jurisprudência de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” (p. 403). 

Por serem revestidos de efeito erga omnes, os parâmetros interpretativos 

estabelecidos pela Corte se convolam em um amplo bloco de convencionalidade3 e 

passam a reorientar as atividades jurisdicionais, legislativas e administrativas de todos os 

Estados que compõem o SIDH, ultrapassando a relação processual entre a vítima e Estado 

demandado. Ao mesmo tempo, servem para fins de uniformização regional e contribuem 

para o progressivo enfrentamento de problemas que são compartilhados pelos países da 

América Latina. 

Assim, tais parâmetros corporificam um direito constitucional comum com 

características distintivas, como o compromisso com a justiça de transição4, a superação 

de desigualdades sociais5 e o pluralismo e inclusão de grupos historicamente 

vulnerabilizados6 – temas caros que vêm recebendo a devida atenção da Corte IDH. 

Conclui-se, portanto, que o reconhecimento da eficácia objetiva das sentenças 

interamericanas permite a criação de parâmetros gerais para a efetivação dos direitos 

humanos, que são irradiados pelo sistema regional e dão lugar ao Ius Constitutionale 

Commune na América Latina, tendo por instituição propulsora a Corte IDH, intérprete 

                                                 
3 Conci (2014) explica que o bloco de convencionalidade se opera de forma expansiva e progressiva e se 

faz paradigma de controle tanto para as autoridades públicas domésticas quanto para aquelas do SIDH. 
4 Já em sua primeira sentença de mérito proferida no caso Velásquez Rodríguez v. Honduras (1988), a Corte 

IDH incorporou o propósito da justiça de transição ao reconhecer a responsabilidade do governo 

hondurenho por uma política de desaparecimento forçado implantada durante o regime militar. Outros 

casos tiveram como pano de fundo as ditaduras latino-americanas, sobressaindo-se a posição da Corte, 

inaugurada no precedente Barrios Altos v. Peru (2001), acerca da inadmissibilidade de leis de anistia para 

graves violações de direitos humanos. 
5 Com o caso Lagos del Campo v. Peru (2017), a Corte IDH admitiu, pela primeira vez, a justiciabilidade 

direta de um direito social, a partir do artigo 26 da CADH e a despeito da limitação estabelecida pelo 

artigo 19.6 do Protoco de San Salvador. Desde então, o tribunal tem adotado postura mais progressista na 

construção de parâmetros circunstanciados para a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
6 A Corte possui vasta jurisprudência sobre os direitos das comunidades indígenas. Cita-se, somente a título 

exemplificativo, o caso Comunidade Indígena Yakye Axa v. Paraguai (2005), em que foram tecidas 

relevantes ponderações sobre o conceito e proteção da propriedade coletiva desses povos tradicionais. 
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autêntica do direito interamericano e que tem envidado esforços para combater os 

problemas comuns da região. 
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Na América Latina, historicamente marcada por tomadas violentas do poder 

político, após a onda de redemocratização regional na década de 1980, as tensões políticas 

passaram, via de regra, a serem solucionadas de uma nova maneira.  

Emergiram assim os chamados golpes de Estado velados, que se dão por 

intermédio da instrumentalização e do uso desmedido dos julgamentos políticos para 

promover a destituição de governantes democraticamente eleitos tidos como indesejáveis 

pelas elites civis, o que não acarreta no abandono do regime democrático diante do verniz 

de legalidade fornecido pela utilização de um instituto juridicamente previsto (PÉREZ-

LIÑÁN, 2007). 

Cabe pontuar, inicialmente, que os juízos políticos possuem natureza híbrida: 

como anuncia o próprio nome do instituto, estão no limiar entre o político e o jurídico, 

sendo certo que não devem marchar à margem da legalidade (BROSSARD, 1992); do 

contrário, estar-se-ia diante de uma ruptura da ordem institucional.  

Acontece que, em razão da ausência de taxatividade e previsões expressas 

quanto ao devido processo legal em impeachments, os ordenamentos jurídicos dos países 

latino-americanos falham em impedir tal ruptura, razão pela qual se entende que o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos pode exercer importante papel quanto à 

temática. 

Dessa maneira, o presente trabalho objetiva uma reflexão acerca da relevância 

do estabelecimento, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de estândares sobre 

devido processo legal especificamente relacionados aos juízos políticos de chefes de 

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Coordenadora Jurídica da Clínica de Direitos 

Humanos da UFBa. Pesquisadora Associada do Núcleo V – Democracia, Direito Internacional e Direitos 

Humanos do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo – Academia Paulista de Direito. E-

mail: munizcmarina@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1114190295727504.  

mailto:munizcmarina@gmail.com
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Estado, como resposta a esse novo padrão regional de instabilidade política e 

democrática. 

Cumpre explanar que ora se entende por devido processo legal a salvaguarda dos 

direitos às garantias judiciais, à legalidade e à proteção judicial, consubstanciados, 

respectivamente, nos artigos 8º, 9º e 25 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

O alcance dos referidos direitos aos julgamentos políticos se justifica pela 

natureza sancionatória de tais procedimentos, uma vez podem ensejar consequências 

como a aplicação da sanção de afastamento ou perda do cargo (CORTE IDH, 2013), bem 

como de posterior inabilitação para ocupar cargos públicos (CORTE IDH, 2020).  

Assim sendo, diante da submissão de um indivíduo ao poder punitivo estatal, a 

garantia de direitos durante um julgamento político é extremamente relevante na medida 

em que os sistemas de proteção aos direitos humanos existem justamente para resguardar 

o indivíduo face ao Estado. 

No que concerne aos impeachments, a relevância da salvaguarda do devido 

processo legal é tamanha tendo em vista que o Poder Legislativo, esfera estatal 

responsável por conduzir julgamentos de natureza política, não se encontra em posição 

hierarquicamente superior aos demais poderes, tendo sua atuação calcada na acepção 

contemporânea da interdependência e colaboração entre as funções estatais (CUNHA 

JÚNIOR, 2016). 

Nesse sentido, o respeito à legalidade e às garantias judiciais em julgamentos 

políticos se encontra de acordo com a concepção contemporânea do princípio da 

separação dos poderes, uma vez que os referidos direitos são oponíveis a autoridades 

públicas de qualquer natureza, desde que sejam responsáveis por decidir controvérsias 

que podem vir a impor limitações ao pleno exercício de direitos humanos (CORTE IDH, 

2005). 

Ademais, a proteção judicial é de imprescindível observância perante o poder 

público sancionatório, sendo tal garantia responsável por impor a barreira dos direitos 

humanos à atuação estatal, mediante a possibilidade de se recorrer, de maneira efetiva e 

idônea, a outros órgãos julgadores em face de decisões restritivas de direitos (CORTE 

IDH, 2001).  

Percebe-se então que a forma como se julga politicamente na América Latina, 

afastada da observância do devido processo legal, não se coaduna com a ótica do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, tendo em vista que, sendo o impeachment um 
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procedimento que pode culminar na aplicação de uma sanção, somente os direitos 

humanos se demonstram adequados no enfrentamento à pretensão de realizar julgamento 

arbitrário. 

Em tal aspecto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos possui 

pronunciamentos expressos, nos precedentes Tribunal Constitucional vs. Peru, Tribunal 

Constitucional (Camba Campos e outros) vs. Equador e Suprema Corte de Justiça 

(Quintana Coello e outros) vs. Equador, acerca da necessidade de garantia do devido 

processo legal em juízos políticos. 

Ocorre que os referidos casos tratam tão somente de julgamentos cuja finalidade 

fora a destituição de magistrados membros de tribunais superiores, inexistindo, por outro 

lado, pronunciamento expresso do tribunal quanto aos chefes de Estado. 

A Corte Interamericana já foi provocada, pelo Secretário Geral da Organização 

dos Estados Americanos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio 

de duas solicitações de opinião consultiva, a se manifestar sobre o tema. Contudo, em 

ambos os casos, entendeu o tribunal por não prosseguir com o trâmite dos pleitos, sob o 

argumento, em apertada síntese, de que não caberia realizar pronunciamento prematuro 

sobre eventuais casos contenciosos. 

Esse cenário resulta na insuficiência da atuação do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos em relação à plenitude de seu potencial papel quanto aos novos padrões 

de instabilidade democrática verificados na região. 

Isto porque um pronunciamento expresso, notadamente da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, acerca da necessidade de garantia dos direitos à legalidade, às 

garantias judiciais e à proteção judicial durante os julgamentos políticos, possibilitaria 

que os Estados membros do Sistema Interamericano de Direitos Humanos adequassem 

seus ordenamentos jurídicos internos, passando a incorporar, também de maneira 

expressa, essas disposições. 

Dessa maneira, o estabelecimento de critérios sobre devido processo legal 

auxiliaria na orientação da produção legislativa desses países, por força do dever de adotar 

disposições de direito interno, previsto no artigo 2º da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. 

Esse movimento possibilitaria a criação de uma barreira à utilização dos juízos 

políticos para a realização de coups d’État velados que possuam como finalidade a 

destituição de líderes indesejáveis na América Latina e, ainda, orientaria o surgimento de 

um entendimento comum em relação à temática entre os países da região, facilitando 



86 
 

eventuais análises posteriores de casos concretos que cheguem aos órgãos do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos para apreciação.  

Não se deve olvidar que os julgamentos políticos são aplicáveis a indivíduos que 

cometem atos graves, que atentam contra a ordem constitucional e democrática de um 

país (BRITTO, 2015).  

Assim, a utilização desse instituto como uma espécie de voto de confiança de 

natureza presidencialista vai de encontro à natureza desse sistema de governo, que visa à 

estabilidade com o previsão de mandatos governamentais fixos e a reunião, na mesma 

figura, das chefias de governo e de Estado (BONAVIDES, 2015). 

Nessa esteira, deve-se sempre observar que a responsabilização político-

administrativa de chefes de Estado democraticamente eleitos representa impactos não só 

nas esferas individuais de direitos desses líderes, mas também na integridade da ordem 

democrática de seus países. 

Destarte, o exercício da atividade de ampliação do arcabouço teórico do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos acerca da temática possui a potencialidade de 

auxiliar não só na salvaguarda de direitos humanos de líderes políticos, mas também na 

manutenção de governos democraticamente eleitos e da própria ordem institucional. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente vinculação de Estados a tratados internacionais destinados à 

proteção de direitos humanos tem impactado na expansão do regime de direito 

internacional nos últimos anos. O número de Estados reportados por violação de direitos 

humanos, entretanto, tem crescido consideravelmente neste mesmo período de tempo, 

levantando sérios questionamentos quanto à relação entre a ratificação de tratados em 

nível internacional e seu efetivo cumprimento em nível nacional.  

Se por um lado o fenômeno de crescente compromisso dos Estados em proteger 

direitos humanos sinaliza uma mudança positiva na estrutura da comunidade 

internacional, por outro lado, a violação dos mesmos direitos apresenta verdadeiro 

questionamento quanto à efetividade desse regime e quanto aos interesses estatais por trás 

do ato de ratificação, gerando a indagação de um sistema de “promessas vazias”. 
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Com base nisso, teóricos passaram a especular que o regime internacional de 

direitos humanos pouco impacta na prática dos mesmos direitos, sendo a ratificação mero 

“gesto simbólico” de determinado governo a fim de obter legitimidade e aceitação no 

cenário internacional (HAFNER-BURTON; TSUTSUI, 2005, p. 1383). Em outras 

palavras, os governos normalmente possuem razões meramente instrumentais no 

momento da ratificação, participando do sistema internacional apenas por interesses 

próprios, sem qualquer convicção real (“genuine beliefs”) nos direitos ali postos e/ou sem 

qualquer intenção de fazê-los cumprir em prática (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 7). 

Todavia, Emilie M. Hafner‐Burton and Kiyoteru Tsutsui, acadêmicos de direito 

internacional, especularam que efeitos positivos poderiam ser atingidos através de atores 

como a sociedade civil e organizações não governamentais (ONGs) e, deste modo, 

desenvolveram uma pesquisa com o intuito de entender e explicar a complexa prática de 

compliance envolvida na efetiva implementação local de dispositivos de um tratado 

internacional de direitos humanos. O estudo partiu de duas hipóteses principais: (1) a 

ratificação de tratados de direitos humanos não tem efeitos positivos na prática doméstica, 

podendo até mesmo ter impactos negativos, correspondendo ao aumento de violações; 

porém, (2) a ligação de um país com a sociedade civil internacional apresentada impactos 

positivos no comportamento do Estado para melhor, diminuindo violações (HAFNER-

BURTON; TSUTSUI, 2005, 1389). 

Tendo em vista que a implementação de normas internacionais em nível nacional 

é fundamental para o efetivo cumprimento de direitos humanos - e, consequentemente, 

fundamental para a efetiva proteção da humanidade -, buscar-se-á confrontar as hipóteses 

apresentadas pelos acadêmicos com a realidade de países latino-americanos. 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em gerais e específicos. O primeiro consubstancia-se 

em investigar a efetividade das disposições previstas em tratados internacionais de 

direitos humanos em práticas no âmbito nacional. Os objetivos específicos, por sua vez, 

concretizam-se (i) no exame da relação entre ratificação e compromisso no tocante à 

tratados internacionais de direitos humanos e nos motivos pelos quais a quantidade de 

ratificações por um Estado, por vezes, leva ao aumento das violações internamente; e ii) 
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na análise da ação de atores não governamentais como forma de suprir a falta de um 

mecanismo adequado de compliance.  

 

3. METODOLOGIA 

A fim de alcançar os objetivos acima delineados, o presente trabalho utiliza-se 

do método hipotético-dedutivo, partindo de levantamento bibliográfico acerca de tratados 

internacionais de direitos humanos e atuação de atores não governamentais no processo 

de internalização das disposições ratificadas nos respectivos acordos internacionais. 

Adotou-se como principal referencial teórico o trabalho “Human Rights in a Globalizing 

World: The Paradox of Empty Promises” dos autores Emilie Hafner-Burton e Kiyoteru 

Tsutsui, apoiando-se nas hipóteses apresentadas pelas acadêmicas para o 

desenvolvimento da pesquisa, mas sob enfoque geográfico próprio e específico - a 

América Latina. 

Outrossim, adota-se o estudo de casos concretos com o intuito de investigar a 

aplicação teórica à prática dos países-alvo do trabalho - quais sejam, os países latino-

americanos - e, assim, analisar se as hipóteses da pesquisa são efetivamente observadas. 

Pragmaticamente, analisou-se como a ação da sociedade civil, da sociedade internacional 

e das ONGs, sejam elas nacionais ou transnacionais, podem servir de mecanismo de 

monitoramento direto e pressão nos Estados-alvo para mudanças na seara dos direitos 

humanos. 

 

4. RESULTADOS 

À luz dos resultados encontrados por Hafner-Burton e Tsutsui combinados com 

os estudos teóricos e práticos desenvolvidos, demonstrou-se que os tratados 

internacionais de direitos humanos pouco fazem para encorajar melhores práticas em 

âmbito nacional e não possuem, efetivamente, meios de impedir comportamentos 

repressivos por parte dos Estados, de modo a confirmar a primeira hipótese de pesquisa. 

Como exemplo, tem-se a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a  Mulher, a qual utiliza seguidamente linguagem 

vaga e repetitiva ao afirmar, em diversos de seus dispositivos legais, que “Os Estados-

Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a 

mulher (...)” (CEDAW, 1981), mas não providencia orientações claras acerca de meios 
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de implementação do tratado em nível nacional. Além disso, não apresenta mecanismos 

efetivos de responsabilização em caso de descumprimento das normas previstas. A 

responsabilidade é, assim, transferida para o Estado, que deve pensar em formas de 

compliance no âmbito doméstico - o que frequentemente não tende a acontecer, mormente 

quando confrontadas as motivações meramente instrumentais pelas quais o governo 

aderiu ao tratado em primeiro lugar. 

Nesse sentido, assim como afirmado por Hafner-Burton e Tsutsui, é possível 

afirmar que o sistema de tratados internacionais, quando sem mecanismos fortes de 

enforcement e compliance, não gera efeitos positivos em práticas domésticas, podendo 

até mesmo gerar efeitos contrários aos esperados quando da ratificação, ao possibilitar 

um potencial cenário de aumento das violações dos direitos humanos garantidos no 

tratado. De acordo com os estudos de caso analisados, isso ocorre sobretudo em casos de 

governos com tendências repressivas e/ou autoritárias que ratificam acordos 

internacionais apenas com o intuito de ganhar legitimidade aos olhos de outras Nações; 

mas, imediatamente após, violam direitos humanos cobertos sob o manto da diplomacia 

e do direito internacional. 

No entanto, a vinculação do Estado à sociedade internacional representa um 

contrapeso radical. Observou-se que Estados cujos cidadãos pertencem a um maior 

número de ONGs, nacionais ou internacionais, têm maior probabilidade de proteger os 

direitos dos cidadãos (HAFNER-BURTON; TSUTSUI, 2005, p. 1386), tendo em conta 

que o povo sente apoio na instituição para reportar abusos domésticos, e estas, por sua 

vez, representam-os ativamente em prol da efetivação dos direitos humanos na prática 

nacional. A atuação da Anistia Internacional no período da ditadura militar no Brasil serve 

de exemplo, tendo em vista a influência que a referida instituição teve na publicização 

das atrocidades cometidas pelo governo e, ainda, na fortificação da sociedade civil 

enquanto grupo de oposição (MARQUES, 2015, p. 12).  

Outro estudo de caso analisado foi o do período militar no Chile em 1973, em 

que as ONGs, “além de oferecerem ajuda emergencial no momento do golpe, [...] 

estabeleceram redes de solidariedade transnacionais, visando expandir a “estrutura de 

oportunidades” extremamente limitada pelos regimes autoritários” (MARQUES, 2015, p. 

7). Nessa mesma direção, é relevante a atuação do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos 

e Política Externa (CBDHPE), composto por dezoito entidades não governamentais 
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associadas à órgãos estatais na seara da Câmara dos Deputados, no monitoramento dos 

posicionamentos de política externa relativos à direitos humanos e no fomento da relação 

sociedade civil-Estado na proteção desses direitos.  

Confirmou-se, assim, a segunda hipótese de pesquisa, tendo em mente a 

observação de que atores não governamentais servem como mecanismo de 

constrangimento de governos locais, por um lado; e cumprimento de direitos humanos 

em âmbito nacional, por outro.  

 

5. CONCLUSÃO 

A partir da presente pesquisa, conclui-se que o sistema internacional de direitos 

humanos é realmente paradoxal, na medida em que os tratados falham em produzir efeitos 

diretos e positivos nas práticas domésticas de um determinado Estado - do contrário, 

podendo inclusive impactar negativamente -, mas a atuação conexa dos atores não estatais 

colabora efetivamente na pressão aos governos para à adequação com as disposições 

tratadas e na conscientização dos cidadãos acerca da titularidade dos seus direitos, 

inclusive daqueles expressamente previstos em tratados dos quais o seu Estado é parte 

(HAFNER-BURTON; TSUTSUI, 2005, p. 1399).  

Ainda, tais agentes promovem a publicização das atrocidades e transgressões ao 

regime de direitos humanos cometidas pelo Estado-alvo na vigência do tratado, 

funcionando como uma ferramenta de pressão que funciona, sobretudo, com os chamados 

“países vulneráveis”, mais suscetíveis aos contornos do soft power e que tendem a ceder 

às pressões conjuntas com maior facilidade (HAFNER-BURTON; TSUTSUI, 2005, 

1385). Responde-se, assim, que o sistema de direitos humanos não é por si só uma 

promessa vazia, tendo em vista o crescente estreitamento das relações transnacionais e a 

pluriconexão de diversos agentes em prol da humanidade. 
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1. Introdução 

 

Os Estados Unidos, notoriamente um país moldado pela imigração ao longo de 

toda sua história, vem adotando políticas migratórias cada vez mais restritivas e 

intolerantes, pautando-se, para tanto, na alegação de que a contenção da imigração garante 

a defesa da segurança nacional (CURIEL, 2002). Na gestão do presidente Donald Trump 

(2017-2020), tal tendência se acentuou (PIERCE et al, 2018), fazendo com que muitos 

imigrantes residentes em solo americano, mesmo aqueles que lá estão há vários anos, 

passassem a viver em constante medo de serem forçados a deixar o país que escolheram 

como local para (re)construírem suas vidas, pelos mais variados motivos.  

O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE na sigla 

em inglês) integra o Departamento de Segurança Interna dos EUA e é um dos órgãos 

americanos responsáveis por lidar com a deportação de imigrantes que se encontram em 

solo americano de forma irregular ou que tenham sofrido alguma condenação criminal. É 

neste contexto que milhares de migrantes são submetidos à reclusão de liberdade para 

aguardar a tramitação do processo de deportação e a sua efetivação. Esses migrantes, são 

mantidas em um dos 200 centros de detenção espalhados pelo país (DETENTION 

WATCH NETWORK, 2019), os quais são conhecidos por abrigarem recorrentes 

violações de direitos humanos, sendo o mais recente escândalo desta natureza a realização 

de procedimentos ginecológicos invasivos e desnecessários em pelo menos 57 mulheres 
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(THE INTERCEPT, 2020) que se encontravam reclusas no centro de detenção migratória 

em Irwin, na Georgia. A maioria das mulheres não consentiram com a realização desses 

procedimentos e algumas sequer tomaram conhecimento de que seriam submetidas a ele, 

seja por barreiras linguísticas ou pela ausência total de fornecimento de informações.  

O presente trabalho se propõe analisar a questão das migrantes em órgãos 

estadunidense de acolhimento que tiveram intervenções em seu corpo-território 

(SEGATO, 2015) no período de 2017-2020 e como essas intervenções demonstram novas 

formas de interferência nos Direitos Reprodutivos e métodos sofisticados de supressão de 

direitos individuais e direitos humanos. Será o intento desta pesquisa verificar os modos 

de dominação em torno da corporeidade de mulheres imigrantes e a demonstração de 

como essas sujeitas são alocadas num perímetro de não-humanidade. Será verificado se 

as engrenagens de proteção aos direitos humanos têm eficácia diante de violações a 

direitos sexuais e Reprodutivos. O presente projeto será baseado em metodologia de 

investigação bibliográfica e documental dos órgãos oficiais internos e externos. 

 

2. Análise e comentário do conteúdo 

 

A partir de revisão bibliográfica de obras sobre direitos reprodutivos e notícias 

que narram o teor da denúncia, primeiramente realizada publicamente por Nancy Pelosi 

e, posteriormente, pelas próprias vítimas, de atentado aos direitos reprodutivos das 

mulheres segregadas no centro de detenção para imigrantes de Irwin, nos Estados Unidos. 

A partir da constatação de que essa violência foi (vem sendo?) perpetrada no contexto do 

cerceamento de liberdade em decorrência de status migratório irregular, o presente artigo 

questiona se tais ações fazem parte da construção (ou melhor, expansão) pelo Estado de 

uma política de dominação sobre as imigrantes ou de uma atuação individual (do médico 

responsável pelos procedimentos, como fazem crer as notícias de veículos americanos de 

informação) que integra um quadro maior de violações a direitos humanos 

deliberadamente e consecutivamente não contidas pelas autoridades migratórias 

responsáveis pelos centros de detenção nos EUA.  

 

3. Considerações finais 

 

A mais recente aflição a direitos humanos ocorridas no contexto do 

encarceramento por razão migratória nos EUA foi a realização forçada/não autorizada de 
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procedimentos ginecológicos invasivos, dentre elas a histerectomia. Diante da denúncia 

deste fato, várias vítimas vieram à público para relatar que sofreram tal agressão. Não se 

pode olvidar o fato de que a maioria das detentas que foi submetida a esses procedimentos 

eram negras e latinas e que já havia sido feita denúncia sobre o referido médico ao ICE, 

que se quedou completamente inerte (atitude recorrente diante dos diversos relatos de 

violações de direitos humanos ocorridos nos centros de detenção por ele controlados). 

Neste caso, o presente artigo pretende demonstrar que essa negligência do órgão estatal 

face ao que vem acontecendo dentro dos centros privatizados de detenção de imigrantes 

(que pode ser visualizada nesta ocorrência em particular e em diversas outras) integra 

uma política de controle exercido pelo Estado a partir do corpo dos imigrantes, neste caso, 

das mulheres (que tiveram sua liberdade de locomoção cerceada e, posteriormente, sua 

liberdade reprodutiva). Neste sentido, o presente artigo, a partir deste recorte temático, 

analisa como a intervenção no corpo das mulheres caracteriza violação evidente aos seus 

direitos humanos e como essa é uma prática adotada em vários contextos para efetivar o 

controle sobre as mulheres, neste caso, imigrantes, efetivando a dominação desses 

indivíduos indesejados. Ademais, problematiza-se a própria detenção por razões 

migratórias, que já é amplamente combatida pela doutrina e órgãos internacionais.  
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INTRODUÇÃO 

 

O direito ao trabalho é considerado um direito social e possui papel essencial na 

garantia dos demais direitos fundamentais. Sua importância é reconhecida não apenas no 

ordenamento jurídico pátrio, mas também no meio internacional, tendo a Declaração dos 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, de 1948, elencado o mesmo como 

um direito humano. Assim, a dignidade da pessoa humana e o direito do trabalho guardam 

ligações profundas e dissociáveis. Delgado (2006) afirma que, o trabalho como um direito 

fundamental, deve buscar sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, “[...] apenas através do trabalho em situações dignas, onde se 

assegura o respeito pleno ao ser humano, que a pessoa torna-se capaz de se afirmar e de 

se realizar plenamente enquanto ser social no capitalismo.” (MIRAGLIA, 2010, p. 9045). 

A ligação entre trabalho e dignidade também atinge a construção da sociedade 

democrática, sendo imprescindível a efetivação do direito ao trabalho para que sejam 

concretizados os objetivos sociais e econômicos, em uma época na qual as linhas que 

demarcam Estados perdem os contornos em meio à globalização. Nessa perspectiva, é 

importante destacar que, ao ser inserido no contexto laboral, o trabalhador não perde sua 

condição de cidadão. Muito pelo contrário: a garantia de um trabalho digno e decente é 

essencial para assegurar e fortalecer o pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, o 

direito do trabalho guarda, ainda, importante função na garantia dos direitos dos cidadãos 

e da própria cidadania. 
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A cidadania plena é aquela em que o indivíduo consegue exercer todos os seus 

direitos fundamentais: políticos, civis e sociais. Em suma, a cidadania “[...] relaciona-se 

com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que 

seus direitos não sejam violados.” (DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA, s.d.). 

Na sociedade capitalista globalizada atual, nem sempre as pessoas possuem as 

mesmas oportunidades, agravando as desigualdades socioeconômicas e dificultando o 

pleno exercício da cidadania por parte da população. Nesse sentido, o Direito assume o 

papel de garantir que a igualdade formal transforme-se na igualdade material. Nesse 

sentido, o Direito do Trabalho possui um papel transformador de efetivação da justiça 

social e da plena cidadania. Não é à toa que a Constituição Federal de 1988 estabelece 

como fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania e os valores sociais do 

trabalho (art. 1º, incisos II e IV, respectivamente), bem como a soberania (I), dignidade 

da pessoa humana (III) e o pluralismo político (V). 

Além disso, observa-se que, durante muito tempo, a cidadania foi vislumbrada 

como algo que poderia ser exercido unicamente pelos nacionais de um determinado país, 

dentro dos limites de seu território. No entanto, com o avanço da globalização, que 

promoveu o aumento da circulação de informações, mercadorias, capitais, pessoas e 

trabalhadores ao redor do mundo, essa ideia de cidadania limitada a um território nacional 

passou a não ser mais suficiente, principalmente após a criação de blocos regionais, como 

a União Europeia e o Mercosul. Dessa maneira, é necessário que os direitos fundamentais 

desses trabalhadores imigrantes dentro dos Estados em que se encontram sejam 

garantidos, de maneira que possa exercer a sua cidadania mesmo fora do seu país.  

 

OBJETIVOS 

 

Assim, o presente trabalho tem como objetivos analisar a fundamentalidade da 

efetivação do direito ao trabalho digno e decente dos indivíduos como forma de promover 

a cidadania e, consequentemente, a efetivação dos demais direitos humanos 

fundamentais; a essencialidade da efetivação de tais direitos como forma de promover a 

cidadania transnacional de trabalhadores no âmbito da América do Sul enquanto 

laborando em Estados-membros do Bloco; bem como verificar a legislação já existente 

no âmbito do Mercosul e da Unasul, que objetivam a efetivação dos direitos trabalhistas 

dos trabalhadores migrantes e que visam a promoção de uma cidadania sul-americana.  
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ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

O Mercosul seguiu tendência da União Europeia de construção de uma cidadania 

dentro do Bloco, a partir da virada do Mercosul Social e da criação da Unasul. Passou-se, 

então, a discutir sobre a construção de uma cidadania no âmbito da América do Sul, para 

promover o crescimento econômico local, diminuir as desigualdades socioeconômicas e 

a construir uma sociedade mais igualitária (DESIDERÁ NETO, 2014). Entretanto, a 

integração regional da América do Sul implica em uma “[...] nova noção de cidadania, 

ligada ao fenômeno integracionista, que ultrapasse a tradição interna dos Estados e exige 

uma conceituação mais elástica.” (MOURA, 2018, p. 02). Uma cidadania comunitária é 

capaz de dar consistência e transparência a uma convivência local e regional mais 

participativa e solidária, bem como reduzir diferenças, promover a cooperação, respeito 

à diversidade local, harmonização de interesses comuns e efetivação dos direitos 

humanos, criando outros direitos de participação e socioeconômicos para os cidadãos sul-

americanos (MOURA, 2018). 

Além disso, para alcançar uma cidadania no âmbito da América do Sul, é 

necessária a ampla participação dos próprios indivíduos nas decisões tomadas pelo Bloco, 

consolidando uma democracia dentro do âmbito do Mercosul. Na virada do Mercosul 

Social foram criados mecanismos, internos e externos, de participação das organizações 

das sociedades civis, que passaram a recuperar o vínculo entre o crescimento econômico, 

proteção social e direitos do cidadão e participação da sociedade civil (DESIDERÁ 

NETO, 2014).  

Para garantir a efetivação dos direitos fundamentais, tornou-se necessário pensar 

em uma cidadania transnacional, ou seja, que transborde os limites do Estado, de maneira 

a garantir, dentre outros direitos, os direitos trabalhistas de cidadãos de um Estado-

membro que trabalham em outro país. 

O Mercosul foi fundado mediante a assinatura do Tratado de Assunção, em 

1991, com uma finalidade essencialmente econômico-comercial. Foi em 1994, com o 

Protocolo de Ouro Preto, que a estrutura institucional do Mercosul ganhou personalidade 

jurídica internacional, assim como instituiu a vigência das normas adotadas pelos órgãos 

do Bloco: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de 

Comércio do Mercosul. Segundo Almeida (2017), o Bloco começou a ganhar novos 

contornos político-sociais devido à ascensão dos partidos de centro-esquerda na região e 
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dos novos movimentos sociais que surgiram no cenário políticos, pressionando o 

Mercosul rumo à discussões políticas e sociais que fugiam do seu intuito inicial. 

Surgiram, assim, o Estatuto da Cidadania (Decisão n. 64/10) e o Plano Estratégico de 

Ação Social (PEAS) (Decisão n. 13/11). 

Em 1998 foi firmada a Declaração Sociolaboral do Mercosul, que deu ensejo à 

criação da Comissão Sociolaboral. Um dos pilares desta declaração é o diálogo social, 

que deve ser aplicado para auxiliar na promoção do emprego e bem-estar dos 

trabalhadores mercosulinos, além de proibir a discriminação, garantindo direitos iguais 

aos trabalhadores, independentemente de sua origem nacional. A declaração abrange 

outras questões, como: trabalho forçado ou obrigatório, direitos coletivos, liberdade 

sindical, direito à greve e o fomento do crescimento econômico sustentável. A Declaração 

Sociolaboral versa sobre segurança do trabalho, ambiente laboral equilibrado, formação 

profissional e seguridade social.  

Os direitos dos trabalhadores mercosulinos também foi objeto de debate através 

da Carta dos Direitos Fundamentais do Mercosul, proposta por trabalhadores e 

apresentada pelas organizações sindicais em 1993. A mesma ainda não foi adotada e tem 

validade apenas como proposta, mas traz um tema relevante em seu preâmbulo: o 

dumping social e a necessidade de ações e iniciativas do Mercosul para garantir que os 

trabalhadores e a sociedade não sofram com os problemas de integração ainda existentes 

entre os países do bloco. 

A União de Nações Sul-Americanas (Unasul) foi criada em 2008, durante a 

Terceira Cúpula de Chefes de Estado, realizada em Brasília e contou com doze países 

fundadores. Seus objetivos iniciais consistiam na integração sul-americana e criação de 

uma cidadania sul-americana. O Tratado Constitutivo da Unasul estabelece em seu art. 

3º, como um de seus objetivos específicos, a consolidação de uma identidade sul-

americana e, para tanto, faz-se necessário o reconhecimento de direitos aos cidadãos dos 

Estados-membros da Unasul quando residentes em país diverso de sua nacionalidade. 

Gallegos (2016), aponta, dentre os pilares centrais da organização na busca pela 

integração sul-americana, a necessidade do reconhecimento de direitos previdenciários e 

trabalhistas para a garantia da inclusão social. 

Apesar de trabalhar tópicos essenciais de cunho político e social, a Unasul 

encontrou dificuldades na falta de consenso entre seus membros, paralisando suas 

atividades e objetivos e culminando na saída do Brasil para integrar o Fórum para o 

Progresso da América do Sul (PROSUL), junto com a Argentina, o Chile e o Paraguai. 
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Entretanto, a formação da Unasul e os objetivos que foram traçados trouxeram 

importantes elucidações sobre a seara trabalhista na América do Sul e contribuiu para 

mudanças essenciais nos Blocos existentes, como o Mercosul. Para a Unasul, a 

possibilidade de criação de uma cidadania sul-americana está ligada ao acesso a direitos 

e capacidade de participação social, nacionais de um Estado-membro, mesmo quando 

residem e trabalham em outro país do Bloco. 

Desta forma, tendo em vista que a criação de uma cidadania sul-americana é uma 

necessidade crescente no contexto econômico e social, bem como uma importante 

ferramenta para a concretização do trabalho decente e para a garantia da dignidade do 

trabalhador, o presente trabalho adota como método de procedimento o levantamento por 

meio de técnica de pesquisa bibliográfica, utilizando materiais já publicados e revestidos 

de importância. Para analisar os dados coletados, foi utilizado, como método de 

abordagem, o método dedutivo, com a finalidade de verificar a essencialidade da garantia 

dos direitos trabalhistas para os trabalhadores sul-americanos, que laboram em Estados-

membros da América do Sul, para a efetivação e promoção de uma cidadania no âmbito 

da América do Sul. 

. 

CONCLUSÃO 

 

Nesse sentido, é possível perceber a crescente preocupação do Mercosul e da 

Unasul com os direitos dos trabalhadores migrantes de países provenientes da América 

do Sul, uma vez que o Mercosul caracteriza-se por ser uma importante área de mobilidade 

laboral. Assim, nos últimos anos, para além de seus objetivos meramente comerciais e 

econômicos, o Mercosul procurou-se em proteger esses trabalhadores. Por exemplo, o 

Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul possui alguns eixos fundamentais, como: 

i) erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais; ii) garantir a inclusão 

produtiva; iii) assegurar o acesso ao trabalho decente e aos direitos previdenciários; dentre 

outros. Essa mudança ocorreu em razão da percepção de que, mesmo havendo uma 

relação direta entre economia e direitos sociais, o sucesso de um não implica a 

necessidade de submissão do outro (D’ERL, 2006, p. 13).  

Garantir o direito ao trabalho decente para além das fronteiras dos Estados 

nacionais é essencial para a promoção da cidadania no âmbito da América do Sul, já que 

o acesso ao trabalho permite a efetivação de outros direitos essenciais à cidadania, como 
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o direito à vida, ao bem-estar e à liberdade, bem como inclusão social, diminuição da 

pobreza e das desigualdades sociais no âmbito da América do Sul 

Nesse sentido, é possível observar que, para consolidar a cidadania sul-

americana, ambas as organizações procuraram criar documentos e órgãos capazes de 

garantir e efetivar os direitos dos trabalhadores dentro do bloco, tanto nacionais quanto 

daqueles provindos de outros Estados-membros. Portanto, nota-se que a garantia de 

trabalho digno e decente a todos os trabalhadores não é apenas essencial para a efetivação 

da cidadania no âmbito nacional, mas também para a consolidação de uma cidadania no 

âmbito transnacional. 
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No mundo atual, aproximadamente 272 milhões de indivíduos podem ser 

identificados como migrantes internacionais, correspondendo a 3,5% da população 

mundial em 2019. Esse número representa um aumento de 23% em comparação com 

2010, quando havia 220,78 milhões de migrantes, segundo dados do Relatório de 

Migração Global (OIM, 2020). Neste sentido, faz-se necessário observar o processo de 

inclusão do migrante no local de destino, concebendo a participação política deste grupo 

como intrinsecamente ligada à manutenção do sistema democrático de um Estado que 

promove a coesão social a partir da sua plena integração no quadro nacional. 

Assim revela o Relatório de 2020 uma preocupação com o fato dos migrantes 

serem significativamente menos ativos politicamente do que os nacionais ao redor do 

globo, ainda que esta incorporação conceda a oportunidade de construção de políticas 

públicas que contribuem para a permanência dos direitos dos migrantes, bem como 

fomente o sentimento de pertencimento em relação à sociedade receptora (OIM, 2020, p. 

198) diante dos diversos desafios de cunho político, social, cultural, etc, enfrentados por 

esta população no destino.   

Apesar da necessidade desse nível de participação política, somente cinco países 

no mundo concedem direitos aos migrantes nas eleições nacionais, independentemente 

de sua nacionalidade: Chile, Equador, Malaui, Nova Zelândia e Uruguai. Além desses 

cinco países, outras nações dão aos migrantes apenas de determinadas nacionalidades o 
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direito de votar nas eleições nacionais. Este é o caso recíproco, por exemplo, entre Brasil 

e Portugal (OIM, 2020, p. 198), fruto do Decreto nº 70.391/72, que promulgou a 

Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. 

Aliás, no cenário brasileiro, onde o número total de migrantes internacionais é 

equivalente a 807 mil (UN DESA, 2019), este direito permanece restrito a qualquer forma 

de participação dos imigrantes no processo eleitoral. Pelas regras da Constituição Federal, 

somente brasileiros natos e naturalizados podem votar e ser votados – ao contrário do que 

acontece em outros países, inclusive na própria América Latina, a exemplo da Bolívia. 

Nas eleições presidenciais de 2014, 1,7 milhões de imigrantes registrados pela Polícia 

Federal não tiveram a oportunidade de votar, o que equivalia, à época, ao eleitorado do 

Mato Grosso do Sul ou do Distrito Federal (ILLES, 2014). 

Como aponta pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), "apenas 5% dos municípios com presença de imigrantes e refugiados 

no Brasil oferecem serviços de apoio" aos mesmos, demonstrando que muitas das falhas 

atinentes a sua recepção e acolhimento são fruto de um despreparado que perpassa a falta 

de conhecimento específico acerca das necessidades do grupo. Neste sentido, a 

representatividade política migrante faz-se pertinente por trazer indivíduos mais 

preparado para introduzir tal debate, na medida que enfrentaram as mesmas dificuldades 

ao ingressar no país. 

Outrossim, mais do que votar, é de igual importância poder ser votado – outra 

faceta do direito político que é um direito humano assegurado em diversos instrumentos 

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (arts. 2 e 

29), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 3) e Convenção 

Americana de Direitos Humanos e 1969 (art. 23). Afinal, a partir do exercício do direito 

ao voto, ter um representante da comunidade migrante representando os interesses do 

grupo se mostra um modo eficiente de garantir a assecuração de direitos e a construção 

de políticas públicas adequadas para a sua inserção plena na sociedade receptora.   

Assim sendo, nas eleições municipais de 2020, foi possível ampliar a perspectiva 

analítica acerca da presença e do perfil de estrangeiros no pleito através de pesquisas de 

cunho bibliográfico e quantitativo. O número de candidatos registrados como brasileiros 

naturalizados ou estrangeiros com cidadania brasileira aumentou nas eleições do citado 

ano em comparação com o último pleito municipal, de 2016, segundo dados do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), de modo que a maior parte dos candidatos (93%) tentou uma 
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vaga para vereador, mas com 94 candidatos concorrendo para a vaga de prefeito 

(VELASCO, 2020).  

Segundo análise realizada pela Escola de Comunicação da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (2020) acerca dos estrangeiros nas eleições municipais de 2020, 

realizada a partir dos dados acima expostos, foi apontada a existência de 2.689 candidatos 

brasileiros naturalizados, estrangeiros ou portugueses com igualdade de direitos. Destes, 

todavia, considerando somente aqueles cujo município de nascimento foi 

verdadeiramente assinalado em um país exterior, restou o quadro de 219 candidatos 

compondo a presença de imigrantes nas eleições deste ano (ÁVILA E DONATO, 2020, 

p. 04). Ainda segundo a pesquisa, mesmo que componham um singelo percentual 

considerando a relação de mais de 557 mil registros de candidatura (TSE, 2020), o 

número de 2.689 proponentes desse pleito representou um aumento de 76% em relação à 

eleição de 2016. 

Dos 219 candidatos que identificaram seus países de origem, houve também um 

aumento considerável em relação à pluralidade de nacionalidades de origem daqueles que 

competiram por um cargo político nas eleições, variando entre portugueses, argentinos, 

paraguaios, alemães, chineses, americanos, nigerianos, cubanos, sírios e japoneses 

(VELASCO, 2020). A pesquisa da UFRJ, utilizada no presente trabalho com principal 

material bibliográfico de análise, apontou como a nacionalidade mais recorrente foi a 

portuguesa, com 30 candidatos.  

O Paraguai apresentou, inclusive, uma particularidade de gênero, sendo o país 

com maior quantidade de candidatas autodeclaradas do gênero feminino (ÁVILA E 

DONATO, 2020, p. 07). Por fim, os candidatos nascidos no Líbano representaram a 

principal força asiática das eleições: neste continente, os candidatos se dividiram entre a 

região do Oriente Médio (Israel, Irã, Líbano e Síria) e da Ásia Oriental (China, Coréia, 

Japão e Taiwan), candidaturas que apareceram especialmente no estado de São Paulo 

(ÁVILA E DONATO, 2020, p. 07). 

No cenário estadual, a pesquisa apontou a existência de candidatos não-

nacionais em 20 estados, com proeminência de São Paulo (68 candidatos), Paraná, (36) e 

Rio Grande do Sul (25). É possível estabelecer, nestes perfis, recortes de gênero: enquanto 

157 candidatos se declararam do gênero masculino, 62 candidatas se declararam do 

gênero feminino, não havendo outra denominação de gênero reivindicada - ou seja, sem 

a representação dos direitos LGBTQIA+ no quadro eleitoral de imigrantes. Apenas dois 

países apresentaram mais mulheres candidatas do que homens: o Paraguai (63,6%) e a 
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Argentina (61,5%), e 19 dos 38 países (50%) apresentados não possuíam candidaturas 

femininas (ÁVILA E DONATO, 2020, p. 09-12). 

Apesar do considerável avanço em relação às eleições municipais anteriores, 

percebe-se como a falta de abertura eleitoral corrobora como um item adicional aos 

entraves ao processo de integração e interiorização de migrantes, destarte haja 

equiparação de igualdade constitucional ao brasileiro pela Carta Magna de 1988, nos 

termos do artigo 5º. Esta problemática é acentuada se consideradas as desigualdades de 

gênero e de raça na medida em que houve apenas uma candidata autodeclarada da cor 

preta e um único candidato autodeclarado indígena nascido fora do país (ÁVILA E 

DONATO, 2020, p. 13). 

No resultado final da eleição, dos 219 candidatos, apenas 25 candidatos nascidos 

em países exteriores foram eleitos, liderando os candidatos de nacionalidades portuguesa, 

uruguaia e libanesa, respectivamente. Dos 35 candidatos a prefeito e vice-prefeito 

estrangeiros, 12 (34%) conquistaram a maioria dos votos da população. Já para o 

legislativo municipal, as candidaturas estrangeiras apenas venceram em 7% dos casos. 

Entre as dezenas de nascidos no Paraguai, não houve eleitos (ÁVILA, 2020). 

Segundo Baraldi (2014, p. 78), a própria cidadania em sua base jurídico-formal 

operacionaliza um tratamento de exclusão e diferenciação em relação aos cidadãos não 

reconhecidos como tais, ainda que os migrantes pratiquem a cidadania cotidianamente. 

Para a autora, os Estados Democráticos de Direito ocidentais estabelecem uma lógica 

diferenciadora entre cidadãos nacionais e não-nacionais dentro do território, fazendo com 

que a cidadania torne-se um privilégio. 

Por isso, a única forma de não gerar a citada discriminação e, logo, 

hierarquização entre indivíduos é justamente possibilitar que o residente migrante possa 

votar (e ser votado), ao menos para eleições municipais, onde está precisamente o cerne 

de seu cotidiano, podendo surtir efeitos integradores e protetivos almejados de maneira 

plena. 

Portanto, considerando as bases da política migratória estabelecida pela Lei 

13.445/17 e os compromissos internacionais adotados pelo Brasil na seara dos direitos 

humanos, o presente trabalho possui como objetivo analisar criticamente a presença de 

migrantes nas candidaturas eleitorais locais brasileiras, ponderando quais os impasses 

trazidos pela dificuldade de acesso ao sistema eleitoral e as consequências geradas à 

concepção de cidadania pelo baixo índice de eleição de estrangeiros. 
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Verificando que a presença do perfil migrante ainda compõe o quadro vigente 

de casos isolados, soma-se a falta de candidatos imigrantes em geral à falta de pluralidade 

entre o próprio perfil desses candidatos. Analisar-se-á, desta forma, os impasses 

sobretudo em relação a falta de presença de negros, mulheres e da população LGBTQIA+ 

migrante, de forma a questionar a representatividade deste grupo no cenário político 

brasileiro que, apesar de receber em seu território imigrantes de diversas nacionalidades, 

como haitianos e venezuelanos – aproximadamente 70 mil e 36 mil, respectivamente 

(VIEIRA, 2019), ainda apresenta uma significativa defasagem na pluralidade interna do 

grupo quando considerados os candidatos eleitorais. Em 2020 houve um expressivo 

aumento de brancos (73%) nas candidaturas de migrantes, presença racial que não chegou 

a metade das candidaturas (48%) no quadro geral brasileiro (ÁVILA, 2020). 

Conclui-se parcialmente que, apesar do avanço trazido pelas eleições de 2020 e 

da significativa inserção de candidaturas políticas de migrantes no território nacional, 

ainda há um extenso caminho a ser traçado visando garantir a plena igualdade deste grupo 

no Direito brasileiro. A fim de garantir a representação e o acesso à direitos políticos em 

sua plenitude, considerando que estes indivíduos contribuem para a construção de um 

sistema igualmente digno de participação, faz-se necessário superar quaisquer indícios de 

um cenário de sub-cidadania em relação à exigibilidade de naturalização e à própria 

segmentação interna dos candidatos não-nacionais, de modo que os direitos de acesso à 

cargos políticos são indispensáveis à construção de uma nação sob a égide de princípios 

democráticos e plurais, de forma que representam os interesses de migrantes de igual 

exigibilidade em uma sociedade onde são participantes igualmente ativos.  
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