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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea, marcada por diversas mudanças e complexas 
transformações sociais, enfrenta os fatores negativos oriundos do processo evolutivo 
da humanidade e assiste ao cenário devastador, causado por uma das maiores crises 
humanitárias e sociais de todos os tempos. Alguns fatores, entre eles as guerras, as 
perseguições e as violações reiteradas aos direitos humanos, são determinantes para 
acionar os gatilhos do crescimento desenfreado das migrações forçadas, com o êxodo 
forçado de milhares de pessoas e o crescimento significativo do número de 
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em diversos lugares do 
planeta, revelando a importância da discussão sobre a necessidade de assegurar a 
efetivação da proteção social dos refugiados. No Brasil, diante da evolução da noção 
de proteção social e da majoração da intervenção estatal, o artigo 203, inciso V, da 
Carta Magna, instituiu o benefício de prestação continuada no subsistema da 
assistência social, garantindo às pessoas com deficiência e aos idosos necessitados 
uma prestação mensal no valor de um salário mínimo e, por conseguinte, 
assegurando o mínimo indispensável para a existência digna dos indivíduos. Nesse 
sentido, utilizando os preceitos engendrados pela Constituição Federal de 1988, pelos 
tratados e instrumentos internacionais, pela legislação ordinária e o entendimento 
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, realiza-se uma abordagem acerca da 
possibilidade de garantia do acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício 
de prestação continuada, em razão da limitação imposta por algumas normas 
infraconstitucionais. Portanto, o objetivo precípuo desta dissertação está diretamente 
ligado à análise da necessidade e da possibilidade de efetivação da proteção social 
dos refugiados residentes no Brasil, por meio da concessão do benefício de prestação 
continuada, com o escopo de fomentar as reflexões necessárias e fornecer os 
mecanismos possíveis para minimizar os impactos causados por esta crise 
humanitária. 
 

Palavras-chave: Refugiados; Assistência social; Benefício de prestação continuada; 
Efetivação da proteção social. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Contemporary society, which is marked by several changes and some complex social 
transformations, faces the negative factors brought up from the evolutionary process 
of humanity and it observes the devastating scenario, caused by one of the greatest 
humanitarian and social crises of all time. Some factor, such as: wars, persecutions 
and repeated human rights violations are crucial to trigger the drivers of the 
uncontrolled growth of forced migrations, with the coerced exodus of people and the 
noteworthy growth in numbers of requirements for recognition of refugee conditions in 
different parts of the planet, it reveals the importance of the discussion on the need to 
ensure the effective social protection of refugees. In Brazil, in view of the notion 
evolution of social protection and the increase in state intervention, Article 203 - item 
V, of the Magna Carta, instituted the benefit of continued provision in the social 
assistance subsystem, guaranteeing disabled people and the elderly in need, a 
monthly payment in the amount of a minimum wage and, therefore, ensuring the 
minimum necessary for the dignified existence of the individuals. In this sense, using 
the precepts engendered by the Federal Constitution of 1988, by international treaties 
and instruments, by ordinary legislation and the understanding consolidated by the 
Supreme Federal Court, and approach is taken on the possibility of guaranteeing the 
access of refugees residing in Brazil to the continued benefit provision, due to the 
limitation imposed by some infra-constitutional rules. Therefore, the main objective of 
the present study is directly linked to the analysis of the need and the possibility of 
realising the social protection of refugees residing in Brazil, through the granting of the 
benefit of continuous provision, with the scope of promoting the necessary reflections 
and providing the possible mechanisms to minimise the impacts caused by this 
humanitarian crisis. 

Keywords: Refugees; Social assistance; Benefit of continued provision; Effectiveness 

of the social protection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação versa sobre a garantia de acesso ao benefício de 

prestação continuada (BPC), como mecanismo de efetivação da proteção social para 

os refugiados no subsistema da assistência social. 

Face às diversas mudanças vivenciadas pela sociedade contemporânea, 

denotam-se os grandes problemas que não foram devidamente enfrentados. Os 

impactos provocados pela ruptura do modelo social não foram totalmente controlados 

e escancararam os fatores negativos do processo evolutivo da humanidade. 

Além de outros fatores, o processo de globalização foi fundamental para revelar 

o descompasso entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social, na 

medida em que se enfrenta uma das maiores crises humanitárias e sociais de todos 

os tempos. 

Neste contexto, a evolução tecnológica, apesar dos fatores positivos, provocou 

inúmeras mudanças no mercado de trabalho e a redução significativa dos postos de 

trabalho em diversos lugares do planeta. 

As muitas crises econômicas e sociais, aliadas aos fatores anteriormente 

mencionados e ao aumento expressivo da desigualdade social, impulsionaram o 

crescimento desordenado do fenômeno da migração. 

Indubitavelmente, as diversas guerras, perseguições e violações, reiteradas 

aos direitos humanos, provocaram o fenômeno das migrações massivas, com o êxodo 

forçado de milhares de pessoas e o crescimento expressivo do número de solicitações 

de reconhecimento da condição de refugiado, fenômenos que estão, em grande parte, 

diretamente relacionados e afetam, sobretudo, significativa parcela da população 

desprovida de recursos financeiros. 

Nos tempos hodiernos, a população mundial assiste, atônita, ao cenário 

devastador, causado por esta crise humanitária global, considerando que inúmeras 

imagens retratam a realidade desta catástrofe global e chocam a humanidade, como 

nas diversas fotos de pessoas amontoadas em barcos precários 1 , tentando, 

desesperadamente, atravessar as fronteiras geográficas que foram estabelecidas 

 
1 THE NEW YORK TIMES. Nearly four million refugees have fled Syria since the country's conflict 

began in 2011. Lost Voices of the World’s Refugees, June 13, 2015. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2015/06/14/opinion/lost-voices-of-the-worlds-refugees.html. Acesso em: 24 
ago. 2020. 

 

https://www.nytimes.com/2015/06/14/opinion/lost-voices-of-the-worlds-refugees.html
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pela própria humanidade, bem como a imagem do menino refugiado sírio, de três anos 

de idade, Aylan Kurdi, que morreu afogado no Mar Egeu ao tentar ingressar na ilha 

grega de Kos2. 

Por este motivo, a necessidade da presente dissertação está evidenciada 

justamente nos problemas estabelecidos em âmbito global, no entanto, deve-se 

ressaltar que este trabalho não possui a pretensão utópica de esgotar o tema, mas 

tão somente fornecer o alicerce indispensável para fincar a sua análise acerca da 

possibilidade de garantia do acesso dos refugiados, residentes no Brasil, ao benefício 

de prestação continuada, considerando a limitação imposta por algumas normas 

infraconstitucionais, como também a possibilidade de utilização deste benefício 

assistencial como mecanismo de efetivação da proteção social para os refugiados.  

Assim, o objetivo precípuo do presente trabalho está diretamente ligado à 

análise da necessidade e da possibilidade de efetivação da proteção social dos 

refugiados residentes no Brasil, por meio da concessão do benefício de prestação 

continuada, com o escopo de fomentar as reflexões necessárias e fornecer os 

mecanismos possíveis para minimizar os impactos causados por esta crise 

humanitária. 

Diante dos problemas apresentados, surgem os seguintes questionamentos: 

quais os mecanismos ou instrumentos normativos existentes na legislação vigente 

poderiam ser utilizados, a fim de conceder proteção social aos refugiados residentes 

no Brasil? O benefício de prestação continuada (BPC) poderá ser concedido aos 

refugiados? Quais as soluções possíveis para assegurar a efetivação da proteção 

social para os refugiados no subsistema da assistência social e, consequentemente, 

garantir condições mínimas para a existência digna dos refugiados residentes no 

Brasil? 

A problemática central desta dissertação reside na limitação e restrição de 

acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício de prestação continuada 

(BPC), estabelecida pelo artigo 1º, caput, da Lei nº 8.742/1993, pelo artigo 7º do 

Decreto nº 6.214/2007 e reforçada, a posteriori, pelo artigo 7º, inciso I, da Portaria 

Conjunta nº 3/2018, contrariando expressamente os preceitos engendrados pela 

 
2 THE WASHINGTON POST. Death of drowned Syrian toddler Aylan Kurdi jolts world leaders. 
September 3, 2015. Disponível em: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/03/image-of-drowned-syrian-toddler-
aylan-kurdi-jolts-world-leaders/. Acesso em: 24 ago. 2020. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/03/image-of-drowned-syrian-toddler-aylan-kurdi-jolts-world-leaders/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/03/image-of-drowned-syrian-toddler-aylan-kurdi-jolts-world-leaders/
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Constituição Federal de 1988, pelos tratados e instrumentos internacionais e pela 

legislação ordinária, bem como violando diretamente o entendimento emanado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 587.970-SP 

(Tema 173). 

Para alcançar as respostas aos questionamentos formulados, dividiu-se o 

presente trabalho em quatro capítulos, com o fito de fornecer uma base introdutória 

necessária para as reflexões acerca do objeto principal. 

Nesse sentido, o segundo capítulo apresenta abordagem acerca das origens e 

do conceito do refúgio, fornecendo o supedâneo necessário para estabelecer as 

principais semelhanças e diferenças entre o refúgio e outros tipos ou condições 

migratórias. 

No terceiro capítulo, explanam-se os principais instrumentos de proteção 

internacional dos refugiados, desenvolvendo a evolução histórica desta proteção 

internacional, os principais instrumentos internacionais vigentes e o sistema de 

proteção internacional dos refugiados. 

Em seguida, desenvolve-se o estudo da proteção social dos refugiados no 

quarto capítulo, apresentando a construção histórica da seguridade social no mundo 

e no Brasil, bem como o processo de evolução e implementação do sistema de 

seguridade social no Brasil. No mesmo capítulo, explicam-se o conceito de princípio 

e a importância da sua aplicação, demonstrando ainda os princípios constitucionais 

aplicáveis ao sistema de seguridade social e à proteção social dos refugiados, sob o 

estudo detalhado dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da 

não discriminação, da legalidade, da solidariedade e da universalidade da cobertura 

e do atendimento. 

Finalmente, delineia-se o subsistema da assistência social no quinto capítulo, 

apresentando o seu conceito, objetivos, princípios, diretrizes, organização, gestão e 

as espécies de prestações que integram a assistência social. Em cumprimento aos 

objetivos específicos da presente dissertação, aborda-se detalhadamente o benefício 

de prestação continuada neste último capítulo, esclarecendo a sua definição, o 

enquadramento legal, os assistidos e os requisitos para a concessão deste benefício 

assistencial, apresentando, ainda, as reflexões acerca da possibilidade de utilização 

do referido benefício como mecanismo de efetivação da proteção social para os 

refugiados. 
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Nas considerações finais desta dissertação, discorre-se sobre os principais 

pontos abordados e sobre as conclusões alcançadas. Logo após, são apresentadas 

as referências que foram utilizadas para a confecção da pesquisa. 

Com vista a elaborar o trabalho e alcançar os objetivos propostos, utilizou-se o 

método qualitativo, com o fito de esclarecer a relação de efeito e causa do fenômeno, 

por meio de fichamento e organização lógica da pesquisa, descartando-se os 

conteúdos de natureza diversa ao tema. 

A escolha do método de abordagem qualitativo advém da própria ciência 

jurídica ao envolver uma abordagem da ciência em sua natureza social, humana e as 

consequências dessas relações, demonstrando também a impossibilidade de 

utilização da análise quantitativa, uma vez que a referida abordagem confere mais 

valor para os dados estatísticos coletados e as informações numéricas pertinentes ao 

tema. 

Ademais, utilizou-se o método dedutivo para elaborar o trabalho e alcançar os 

objetivos da pesquisa, partindo de uma premissa geral, a fim de se chegar a 

conclusões específicas. 

Ainda, para a construção desta dissertação, utilizou-se a técnica de pesquisa 

bibliográfica, reunindo materiais, como livros, dissertações, teses e artigos científicos, 

de vários autores que versam sobre o tema em pauta, utilizando assim dados advindos 

da doutrina, da legislação vigente, das Medidas Provisórias, das Resoluções, dos 

Decretos, das Portarias e dos Tratados e Instrumentos Internacionais, bem como da 

jurisprudência e de artigos publicados na internet. 
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2 REFUGIADOS: ORIGENS, CONCEITOS, SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

 

Preliminarmente, impende destacar que o aumento exponencial do fluxo 

migratório de indivíduos em diversas regiões do planeta, de modo especial com o 

crescimento desenfreado do número de deslocamentos forçados e das solicitações 

de refúgio, justifica a preocupação em estabelecer a origem e delimitar o conceito de 

refugiado nesta dissertação, bem como em demonstrar as principais semelhanças e 

diferenças entre o refúgio e demais tipos migratórios ou institutos, com o fito de 

analisar posteriormente os principais instrumentos de proteção internacional e 

nacional. 

Em que pese a possibilidade de afirmação acerca da contemporaneidade do 

tema em debate, na medida em que se enfrenta a maior crise humanitária deste 

século, não se pode esquecer e ultrapassar os acontecimentos históricos que 

originaram a condição de refugiado e contribuíram para a formação do seu conceito. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível a realização de uma digressão histórica 

para a construção da dissertação, identificando as origens do refúgio e a formação da 

condição de refugiado, bem como identificando os conceitos, semelhanças e 

diferenças entre o refúgio, asilo, migrações forçadas, deslocamentos internos, 

apátridas, imigrantes e visitantes, estabelecendo ainda as principais causas para o 

aumento das migrações massivas e os dados sobre os deslocamentos forçados e as 

solicitações de refúgio em diversos países, como também os principais instrumentos 

de proteção internacional e nacional dos refugiados. 

 

2.1 Origens do refúgio 

 

A necessidade de realizar uma digressão histórica para a construção do tema 

está diretamente ligada às preocupações fincadas, sobretudo, na análise da origem 

do refúgio, na delimitação do conceito de refugiado e na instituição de mecanismos 

capazes de efetivar a sua proteção, pois, apesar do debate contemporâneo acerca do 

tema, as aludidas preocupações não são atuais e instigam os indivíduos há muito 

tempo.  

Entretanto, a proposta deste capítulo não é esgotar o tema no tocante aos 

acontecimentos históricos que originaram as migrações, o refúgio e a formação da 
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condição de refugiado3, mas somente de fornecer as informações necessárias para a 

compreensão da formação desta condição e do seu conceito. 

 

2.1.1 Primeira Fase: origens das migrações 

 

Independentemente da opinião e discussão teológica ou científica em relação 

ao surgimento do planeta e do homem, bem como da sua evolução no decorrer dos 

tempos, haja vista que esse não é o objeto da presente dissertação, cumpre destacar 

que Yuval Noah Harari4, utilizando o termo “humano” para designar os membros do 

gênero Homo e não os membros da espécie Homo sapiens, afirma que as primeiras 

migrações ocorreram há cerca de dois milhões de anos: 

 

Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de 
anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamado 
Australopithecus, que significa "macaco do Sul". Por volta de 2 milhões 
de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram 
sua terra natal para se aventurar e se assentar em vastas áreas da 
África do Norte, da Europa e da Ásia. 

 

Zygmunt Bauman5, reportando-se à espécie do Homo Sapiens, sustenta que o 

estilo nômade dos primeiros seres humanos está ligado as suas atividades de caça e 

coleta, bem como estabelece a possível origem das migrações da seguinte forma: 

 

Julga-se que as primeiras migrações de nossos ancestrais estavam 
confinadas ao continente africano – enquanto se acredita que 100 mil 
anos atrás seus descendentes, que os paleontologistas consideram já 
pertencentes à espécie do Homo sapiens, saíram da África para o 
Oriente Médio e da lá se dispersaram por todos os continentes do 
planeta. 

 

 
3  Para a melhor compreensão dos acontecimentos históricos e da evolução histórica do direito 
internacional dos refugiados, remete-se o leitor ao elucidativo livro de José H. Fischel de Andrade: 
ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica (1921-1952). 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. Outrossim, para a melhor compreensão dos acontecimentos históricos 
e da evolução histórica da proteção dos refugiados no Brasil, remete-se o leitor ao também elucidativo 
texto de José H. Fischel de Andrade: ANDRADE, José H. Fischel de. Aspectos Históricos da Proteção 
de Refugiados no Brasil (1951-1997). In: JUBILUT, Liliana Lyra.; GODOY, Gabriel Gualano de (Orgs.). 
Refúgio no Brasil: Comentários à Lei nº 9.474/97. São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 2017, p. 41-79. 
4  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. 36. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 13-14. 
5 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2017, p. 30. 
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Segundo Yuval Noah Harari6: 

 

[...]. Não sabemos exatamente onde ou quando animais que podem 
ser classificados como Homo sapiens evoluíram pela primeira vez a 
partir de algum tipo anterior de humano, mas a maioria dos cientistas 
concorda que há 150 mil anos a África Oriental estava povoada por 
sapiens que se pareciam exatamente como nós. [...] 
Os cientistas também concordam que há cerca de 70 mil anos, sapiens 
da África Oriental se espalharam na península Arábica e de lá 
rapidamente tomaram o território da Eurásia. 

 

Embora não haja a comprovação incontroversa sobre o momento exato das 

primeiras migrações, percebe-se o posicionamento no sentido de que os membros da 

espécie humana, considerada pelos cientistas como Homo Sapiens, migraram da 

África para o Oriente Médio há cerca de cem mil anos. 

Para Yuval Noah Harari7, os primeiros indícios incontestáveis de lendas, mitos 

deuses e religiões ocorreram durante o período de revolução das habilidades 

cognitivas dos Homo Sapiens, ou seja, durante o período de setenta mil anos a trinta 

mil anos atrás. 

Teologicamente, impende destacar que o tema da migração está presente no 

Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, na medida em que a migração massiva dos 

hebreus, ocasionada pelo êxodo de milhares de pessoas do Egito, foi narrada em 

detalhes no segundo livro, obviamente denominado de livro do Êxodo. 

Os hebreus, filhos de Israel, foram escravizados no Egito pelo Faraó e pelos 

egípcios; contudo, Moisés recebeu de Deus a função para libertar o seu povo da dura 

servidão e para liderar o êxodo do Egito, culminando na conhecida jornada para a 

terra prometida. 

Após algumas tentativas realizadas por Moisés para a libertação dos filhos de 

Israel do Egito e das reiteradas negativas do Faraó, o Senhor condenou as recusas 

do Faraó e demonstrou o seu poder, por meio da realização de milagres e revelações, 

como também da imposição de algumas pragas sobre o Egito, sendo que os hebreus 

foram libertados somente com a morte de todos os primogênitos do Egito. 

 
6  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. 36. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 22. 
7 Ibid., p. 29-33.  
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Esses relatos foram apresentados detalhadamente no livro de Êxodo, 

destacando-se os versículos 29, 30, 31, 37 e 51, do capítulo 12, do livro de Êxodo8, 

pois abordam o momento da libertação dos hebreus e o início da jornada para a terra 

prometida, como se lê: 

 

E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos 
na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em 
seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos 
os primogênitos dos animais. 
E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os 
egípcios; e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em 
que não houvesse um morto. 
Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí 
do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel; e ide, servi 
ao Senhor, como tendes dito. 
[...] 
Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 
seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. 
[...] 
E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel 
da terra do Egito, segundo os seus exércitos. 

 

Em que pese a concordância inicial acerca da libertação dos hebreus, o Faraó 

determinou a perseguição dos filhos de Israel durante o percurso para a terra 

prometida, ocasionando a conhecida travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho e 

a morte dos egípcios na praia deste mar9. 

Ademais, a Sagrada Escritura estabelece ainda o acolhimento e a forma de 

tratamento dos estrangeiros no livro de Levítico 19:3410: “Como um natural entre vós 

será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-ás como a ti mesmo, pois 

estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.” 

 
8 BÍBLIA, A. T. Êxodo. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida 
Corrigida Fiel, 2020. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/12. Acesso em: 24 set. 
2020. 
9 A perseguição dos filhos de Israel, a travessia pelo Mar Vermelho e a morte dos egípcios foram 
relatadas detalhadamente no capítulo 14 do livro de Êxodo, veja-se o trecho desta perseguição e 
travessia narrado no livro de Êxodo 14:21-23: “Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o 
Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite; e o mar tornou-se em seco, e as 
águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas foram-lhes 
como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os 
cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar.” BÍBLIA, A. T. Êxodo. In: 
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida Corrigida Fiel, 2020. 
Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/14. Acesso em: 24 set. 2020. 
10 BÍBLIA, A. T. Levítico. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida 
Corrigida Fiel, 2020. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/lv/19. Acesso em: 03 abr. 2020. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lv/19
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No Livro Sagrado do Judaísmo, conhecido como Torá, esse trecho referente 

ao acolhimento e à forma de tratamento dos estrangeiros está presente no livro de 

Vayikrah (Levíticos) 19:34 11 : “Como o natural, entre vós será o estrangeiro que 

peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra 

do Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.” 

A construção teológica do tema da migração também está alicerçada em outro 

trecho do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio 24:17-2212: 

 

Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão; nem tomarás em 
penhor a roupa da viúva. 
Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu 
Deus te livrou dali; pelo que te ordeno que faças isso. 
Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho 
no campo, não tornarás a tomá-lo; para o estrangeiro, para o órfão, e 
para a viúva será; para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a 
obra das tuas mãos. 
Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos 
ramos; para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. 
Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la; para o 
estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. 
E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito; portanto te 
ordeno que faças isso. 

 

Conquanto exista uma preocupação visível com a situação da nacionalidade e, 

principalmente, com a pureza religiosa em alguns trechos do Antigo Testamento da 

Bíblia Sagrada13, a Sagrada Escritura reconhece a migração e, além de estabelecer 

a forma de tratamento dos estrangeiros, determina no livro de Deuteronômio 10:17-

1914: 

 

Pois o SENHOR vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos 
senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de 
pessoas, nem aceita recompensas; 
Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão 
e roupa. 

 
11  BÍBLIA, H. Vayikrah (Levíticos). In: BÍBLIA. Português. Bíblia Hebraica. 2020. Disponível em: 
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-
%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/. Acesso em: 05 abr. 
2020. 
12 BÍBLIA, A. T. Deuteronômio. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. 
Almeida Corrigida Fiel, 2020. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24. Acesso em: 03 
abr. 2020. 
13  A referida preocupação está presente em alguns trechos do Antigo Testamento da Bíblia, por 
exemplo, no livro de Deuteronômio 7:1-6, no livro de Deuteronômio 10:17 e no livro de Deuteronômio 
13:1-10. 
14 BÍBLIA, A. T. Deuteronômio, op. cit. 

http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24
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Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do 
Egito. 

 

Da mesma forma, o tema da migração está presente em vários trechos do Novo 

Testamento da Bíblia Sagrada, por exemplo, na fuga de José, Maria e do menino 

Jesus para o Egito e, posteriormente, para a terra de Israel, relatada no livro de Mateus 

2:11-2315, bem como na parábola das dez virgens, no trecho narrado em Mateus 

25:35-38 16 , ao mencionar concessão de hospedagem a Jesus na época de 

estrangeiro. 

O tema da migração também está presente em vários trechos do Livro Sagrado 

do Judaísmo (Torá), por exemplo, no estabelecimento de uma mesma lei divina para 

o estrangeiro e para o natural em Vayikrah (Levíticos) 24:2217 e em Shemot (Êxodo) 

12:4918. 

 
15 A fuga é relatada no livro de Mateus 2:11-23 da seguinte forma: “E, entrando na casa, acharam o 
menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe 
dádivas: ouro, incenso e mirra; E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não 
voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho; E, tendo eles se retirado, 
eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua 
mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga; porque Herodes há de procurar o menino 
para o matar; E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito; E esteve 
lá, até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que 
diz: Do Egito chamei o meu Filho; Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se 
muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de dois 
anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos; Então se cumpriu o que foi 
dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, Lamentação, choro e grande pranto: 
Raquel chorando os seus filhos, E não quer ser consolada, porque já não existem; Morto, porém, 
Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, Dizendo: Levanta-te, e toma 
o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel; porque já estão mortos os que procuravam a morte 
do menino; Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel; E, ouvindo 
que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá; mas avisado num 
sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia; E chegou, e habitou numa cidade chamada 
Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno.” BÍBLIA, 
N. T. Mateus. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida Corrigida 
Fiel, 2020. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/2. Acesso em: 04 abr. 2020. 
16 O trecho sobre os estrangeiros é narrado na parábola das dez virgens, em Mateus 25:35-38, da 
seguinte forma: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e 
foste me ver; Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos 
de comer? ou com sede, e te demos de beber?; E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou 
nu, e te vestimos?”. BÍBLIA, N. T. Mateus. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo 
Testamentos. Almeida Corrigida Fiel, 2020. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/25. 
Acesso em: 04 abr. 2020. 
17 Segundo o livro Vayikrah (Levíticos) 24:22: “Uma mesma lei tereis assim será o estrangeiro como o 
natural; pois eu sou o SENHOR, vosso Deus.” BÍBLIA, H. Vayikrah (Levíticos). In: BÍBLIA. 
Português. Bíblia Hebraica. 2020. Disponível em: http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-
transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-
hebraico-portugues-e-transliterado/. Acesso em: 05 abr. 2020. 
18 Segundo o livro Shemot (Êxodo) 12:49: “Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que 
peregrinar entre vós.” BÍBLIA, H. Shemot (Êxodo). In: BÍBLIA. Português. Bíblia Hebraica. 2020. 
Disponível em: http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%93-exodo-shemot-

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/25
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%98levitico-vaicra-completo-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-hebraico-portugues-e-transliterado/
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%93-exodo-shemot-completo-%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-hebraico-portugues-e-transliterado/
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Apesar da preocupação visível com a situação da nacionalidade e, sobretudo, 

com a pureza religiosa, percebem-se, em alguns trechos das Sagradas Escrituras 

acima mencionadas, o reconhecimento da condição de migrante e a fixação das 

condutas de tratamento dos estrangeiros, haja vista que a migração pode ser atribuída 

como uma vocação do povo de Deus, fazendo assim parte desse projeto de Deus 

para os humanos. 

No livro Sagrado do Islamismo, conhecido como Alcorão (ou Corão), constata-

se a presença do tema da migração no momento em que Deus honrou e abençoou os 

humanos acima de outras criaturas, conduzindo os filhos de Adão pela terra e pelo 

mar, conforme trecho do Al Isrá (A Viagem Noturna) no Alcorão 17:70 19 : 

“Enobrecemos os filhos de Adão e os conduzimos pela terra e pelo mar; agraciamo-

los com todo o bem, e preferimos enormemente sobre a maior parte de tudo quanto 

criamos.” 

Essa construção e demonstração teológica não possuem o objetivo de esgotar 

o tema da migração nas Sagradas Escrituras, tampouco de direcionar o estudo 

teológico do tema, mas somente de demonstrar a previsão da matéria em alguns 

trechos das Sagradas Escrituras, com o escopo exclusivo de identificação histórica da 

matéria. 

É inegável que a consolidação do monoteísmo, com o estabelecimento da ideia 

de existência de apenas um Deus, notadamente, com a contribuição da Bíblia na 

formação da ideia de um Deus único, transcendente, criador de tudo e superior ao 

mundo, modificou a posição do homem no mundo e impulsionou a noção da 

preeminência do ser humano no mundo.20 

Afirmando que a migração em massa tem acompanhado a era moderna desde 

seus primórdios, Zygmunt Bauman21 explica: 

 

A migração em massa não é de forma alguma um fenômeno recente. 
Ele tem acompanhado a era moderna desde seus primórdios (embora 
com frequência mudando e por vezes revertendo a direção) –, já que 
nosso “modo de vida moderno” inclui a produção de “pessoas 

 
completo-%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-hebraico-
portugues-e-transliterado/. Acesso em: 05 abr. 2020. 
19  ALCORÃO, Al Isrá (A Viagem Noturna). In: ALCORÃO. Português. 2020. Disponível em: 
https://alcorao.com.br/al-isra-a-viagem-noturna/. Acesso em: 05 abr. 2020. 
20 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 15-16. 
21  BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2017, p. 2. 

http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%93-exodo-shemot-completo-%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-hebraico-portugues-e-transliterado/
http://hebraico.top/biblia-hebraica-online-transliterada/%f0%9f%93%93-exodo-shemot-completo-%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-hebraico-portugues-e-transliterado/


22 
 

redundantes” (localmente “inúteis”, excessivas ou não empregáveis, 
em razão do progresso econômico; ou localmente intoleráveis, 
rejeitadas por agitações, conflitos e dissensões causados por 
transformações sociais/políticas e subsequentes lutas por poder). 
Além de tudo isso, contudo, hoje suportamos as consequências da 
profunda e aparentemente insolúvel desestabilização do Oriente 
Médio, na esteira das políticas e aventuras militares das potências 
ocidentais, estupidamente míopes e reconhecidamente fracassadas. 

 

Ao longo da história, inúmeros acontecimentos foram determinantes, direta ou 

indiretamente, para o surgimento das migrações, do refúgio, da condição de refugiado 

e para a construção deste conceito, como o consequente e posterior surgimento do 

Direito Internacional dos Refugiados e dos instrumentos de proteção internacional e 

nacional dos refugiados. 

 

2.1.2 Segunda Fase: origens do refúgio - Início da preocupação com a condição dos    

refugiados 

 

Os efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial são considerados vetores 

determinantes para o início da preocupação com a condição dos refugiados, uma vez 

que a eclosão desta guerra total ocasionou incalculável destruição e forçou a migração 

massiva dos indivíduos. 

Para Hannah Arendt22, a Primeira Guerra Mundial foi: 

 

[...] uma explosão que dilacerou irremediavelmente a comunidade dos 
países europeus, como nenhuma outra guerra havia feito antes. A 
inflação destruiu toda a classe de pequenos proprietários a ponto de 
não lhes deixar esperança de recuperação, o que nenhuma crise 
financeira havia feito antes de modo tão radical. O desemprego, 
quando veio, atingiu proporções fabulosas, sem se limitar às classes 
trabalhadoras, mas alcançando nações inteiras, com poucas 
exceções. As guerras civis que sobrevieram e se alastraram durante 
os vinte anos de paz agitada não foram apenas mais cruéis e mais 
sangrentas do que as anteriores: foram seguidas pela migração de 
compactos grupos humanos que, ao contrário dos seus predecessores 
mais felizes, não eram bem-vindos e não podiam ser assimilados em 
parte alguma. Uma vez fora do país de origem, permaneciam sem lar; 
quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando 
perdiam os seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o 
refugo da terra. 

 

 
22 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução 
de Roberto Raposo. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 369. 
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A Primeira Guerra Mundial foi encerrada oficialmente pela assinatura, em 28 

de junho de 1919, de um tratado de paz entre as potências vencedoras e a 

Alemanha23, denominado Tratado de Versalhes. 

A Rússia, apesar de integrar inicialmente à Tríplice Entente, junto com a 

Inglaterra e a França, não participou das negociações do Tratado de Versalhes, pois 

se retirou da Primeira Guerra Mundial em 1918, pelo tratado de paz firmado com a 

Alemanha, denominado Tratado de Brest-Litovsk. 

O Brasil aprovou o Tratado de Paz por meio do Decreto nº 3.875, de 11 de 

novembro de 191924. O referido Tratado de Paz foi promulgado pelo Brasil pelo 

Decreto nº 13.990, de 12 de janeiro de 192025. 

A Liga das Nações, também chamada de Sociedade das Nações, foi a 

organização internacional criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, cujo objetivo 

principal era evitar guerras por meio da diplomacia e, por conseguinte, manter a ordem 

e a paz no mundo, estabelecendo assim segurança internacional e garantindo os 

chamados Minority Treaties (Tratados das Minorias). 

Cumpre destacar que os Estados Unidos, por meio do Presidente Woodrow 

Wilson, participaram ativamente das negociações do Tratado de Versalhes, porém, o 

Congresso dos Estados Unidos não ratificou o aludido documento e, portanto, o país 

não aderiu à Liga das Nações.26 

Diante do término da Primeira Guerra Mundial e, como consequência direta ou 

indireta, da queda dos impérios russo, austro-húngaro e otomano, bem como da nova 

ordem demográfica/territorial e dos novos organismos estatais criados pelos tratados 

de paz assinados em decorrência dessa guerra total, observa-se a primeira aparição 

 
23 Cláudio De Cicco descreve esse momento histórico da seguinte forma: “Em 28 de junho de 1919, a 
suntuosa sala dos espelhos do palácio de Versailles se animava com o afluxo de altas personalidades 
do mundo político: George Clemenceau, da França, Lloyd George, da Inglaterra, Orlando, da Itália, e o 
Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, plenipotenciários que vinham discutir a paz com as 
potências vencidas, Áustria, Alemanha, Bulgária e Turquia, que se renderam em 11 de novembro de 
1918.” DE CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento jurídico. 8. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 286. 
24 BRASIL. Decreto nº 3.875, de 11 de novembro de 1919. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3875-11-novembro-1919-540699-
publicacaooriginal-41501-pl.html. Acesso em: 22 abr. 2020. 
25 BRASIL, Decreto nº 13.990, de 12 de janeiro de 1920. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D13990.htm. Acesso em: 22 abr. 2020. 
26 O documento (Treaty of peace with Germany - Treaty of Versailles) com a informação de criação da 
Liga das Nações e da negativa de ratificação do Congresso dos Estados Unidos está disponível em 
portable document format (pdf) na Biblioteca do Congresso. LIBRARY OF CONGRESS, Treaty of 
peace with Germany (Treaty of Versailles), de 28 de junho de 1919. Disponível em: 
http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf. Acesso em: 22 abr. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3875-11-novembro-1919-540699-publicacaooriginal-41501-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3875-11-novembro-1919-540699-publicacaooriginal-41501-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D13990.htm
http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
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dos refugiados como fenômeno de massa (migração massiva de indivíduos), pois, em 

pouco tempo, houve o deslocamento de 1.500.000 russos brancos 27 , 700.000 

armênios, 500.000 búlgaros, 1.000.000 de gregos, como também milhares de 

alemães, húngaros e romenos. A criação dos novos organismos estatais no modelo 

de Estado-nação, por meio dos tratados de paz assinados em decorrência da guerra 

total, originou os chamados Minority Treaties, compostos por 30% das populações 

desses novos organismos e integrantes das minorias que deviam ser tuteladas pelos 

tratados internacionais; porém, a inefetividade dos referidos tratados impulsionaram 

essa migração massiva de indivíduos. Posteriormente, a criação das leis raciais de 

Nuremberg na Alemanha e a guerra civil na Espanha também foram fatores 

determinantes para o aumento da migração massiva de indivíduos pela Europa com 

a criação de novo contingente de refugiados.28 

Apesar da inefetividade histórica dos chamados Minority Treaties, Hannah 

Arendt29 sustenta a importância dos Tratados das Minorias da seguinte forma: 

 

A verdadeira importância dos Tratados das Minorias não está na sua 
aplicação prática, mas no fato de que eram garantidos por uma 
entidade internacional, a Liga das Nações. Minorias haviam existido 
antes, mas a minoria como instituição permanente, o reconhecido de 
que milhões de pessoas viviam fora da proteção legal normal e 
normativa, necessitando de uma garantia adicional dos seus direitos 
elementares por parte de uma entidade externa, e a admissão de que 
este estado de coisas não era temporário, mas que os Tratados eram 
necessários para criar um modus vivendi duradouro – tudo isso 
constituía novidade na história europeia, pelo menos em tal escala. Os 
Tratados das Minorias diziam em linguagem clara aquilo que até então 
era apenas implícito no sistema operante dos Estados-nações, isto é, 
que somente os “nacionais” podiam ser cidadãos, somente as pessoas 
da mesma origem nacional podiam gozar de toda a proteção das 

 
27 Os russos brancos eram membros do exército branco, força militar contrarrevolucionária responsável 
pelo movimento branco durante a guerra civil na Rússia. O termo russo branco: “[...] surgiu no contexto 
da guerra civil depois da Revolução bolchevique, quando as tropas do Exército Vermelho enfrentavam 
as forças contrarrevolucionárias do Exército Branco, liderado por antigos oficiais do Exército Imperial 
Russo e composto por solados ou voluntários anti-bolcheviques. Depois da grande emigração dos 
russos para os países europeus, esse termo passou a descrever os emigrantes e refugiados envolvidos 
em movimento contrarrevolucionário. Mais tarde, principalmente depois do fim da Segunda Guerra 
Mundial, a categoria de “russo branco” perdeu sua conotação política e passou a definir os emigrados 
“antigos” em contraposição aos emigrantes nascidos na URSS.” RUSEISHVILI, Svetlana. Ser russo 
em São Paulo: os imigrantes russos e a (re)formulação de identidade após a Revolução Bolchevique 
de 1917. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. Departamento de Sociologia. Área de concentração: Sociologia. Orientadora: Eva Alterman 
Blay. São Paulo, 2016, p. 132. 
28 AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim: notas sobre a política. Tradução: Davi Pessoa Carneiro. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 24-25. 
29 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução 
de Roberto Raposo. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 378-379. 
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instituições legais, que os indivíduos de nacionalidade diferente 
precisavam de alguma lei de exceção até que, ou a não ser que, 
estivessem completamente assimilados e divorciados de sua origem. 

 

Diante da criação da Liga das Nações, da garantia aos chamados Minority 

Treaties (Tratados das Minorias), da mudança no desenho das fronteiras e da situação 

instável da economia global, após a Primeira Guerra Mundial, bem como da 

promulgação de leis ou decretos para a desnaturalização em massa dos cidadãos e 

do número elevado de pessoas perseguidas, percebem-se o surgimento do instituto 

do refúgio e o avanço no reconhecimento da minoria como instituição permanente. 

Segundo Liliana Lyra Jubilut30, o instituto do refúgio surge: 

 

[...] apenas no início do século XX, sob a égide da Liga das Nações, 
em face de um contingente elevado de pessoas perseguidas na União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para as quais seria impossível 
uma qualificação individual por meio do instituto do asilo, dado que 
nenhum Estado estaria disposto a, discricionariamente, acolher 
milhares de pessoas, sendo necessária uma qualificação coletiva que 
lhes assegurasse a proteção internacional. 

 

Entretanto, o início da proteção internacional aos refugiados31 ocorreu somente 

em 1921, no momento em que a Liga das Nações, atendendo ao pedido de auxílio 

formulado pela Cruz Vermelha para a assistência dessas pessoas, criou, sem assumir 

qualquer responsabilidade pelos atos praticados, o Alto Comissariado para os 

Refugiados Russos.32 

O norueguês Fridtjof Nansen foi designado para exercer o cargo de Alto 

Comissário do Alto Comissariado para os Refugiados Russos, sendo que a referida 

organização estendeu, posteriormente, a sua competência para outros refugiados, 

como os refugiados armênios, turcos, assírios, assírios-caldeus e assimilados.33 

 
30 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 43-44. 
31 O objetivo dessa afirmação está restrito à demonstração do início da proteção internacional aos 
refugiados, haja vista que o presente tema será aprofundado no momento da análise histórica acerca 
da proteção internacional dos refugiados. 
32 JUBILUT, op. cit., p. 73-75. 
33 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência.  2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
91. 
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A Liga das Nações criou o primeiro instrumento internacional para a proteção 

dos refugiados e apátridas no ano de 1922, idealizado por Fridtjof Nansen e 

denominado, em sua homenagem, de Passaporte Nansen34. 

O Passaporte Nansen era considerado um documento fundamental para a 

identificação e proteção internacional dos refugiados e apátridas, em razão da sua 

função precípua no tocante à identificação e ao reconhecimento internacional, como 

também no fornecimento da garantia de proteção internacional para os refugiados e 

apátridas. 

Posteriormente, o Comitê Internacional Nansen para os Refugiados assumiu a 

responsabilidade pela emissão do documento de identificação e de proteção 

internacional denominado de Passaporte Nansen35, ajudando no deslocamento e no 

desenvolvimento do trabalho de milhares de refugiados e apátridas. 

Guilherme Assis de Almeida36, destacando a importância deste Comitê para a 

proteção de refugiados e que a sua principal tarefa consistia na emissão do 

Passaporte Nansen, explica: 

 

Em 1º de abril de 1931, é estabelecida a primeira organização 
internacional que tem como objetivo lidar com os refugiados de forma 
ampla e genérica: Nansen International Office for Refugees. Esse 
nome é dado em homenagem ao norueguês Fridtjof Nansen (1861-
1930), que assumiu o posto de Alto Comissário para Refugiados 
Russos, em 1921, e exerceu essa função na SDN até 1930, ano de 
seu falecimento. 

 

Além disso, no mês de outubro de 1933, a Liga das Nações criou o Alto 

Comissariado para Refugiados provenientes da Alemanha, com o fito de solucionar 

as limitações protetivas que foram escancaradas com o fluxo massivo de refugiados 

da Alemanha, porém, esse Alto Comissariado não foi incorporado à Liga das Nações, 

sendo extinto, juntamente com o Comitê Internacional Nansen para os Refugiados, no 

 
34 Para José Cretella Neto, Fridtjof Nansen (1861-1930) foi o “[...] criador do famoso passaporte que 
leva seu nome (passaporte Nansen), expedido pela SdN e que permitia aos portadores a livre 
circulação entre os Estados que o reconheciam.” CRETELLA NETO, José. Curso de direito 
internacional econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 356. 
35 Segundo Valerio de Oliveira Mazzuoli: “[...] o então passaporte para refugiados (chamado Passaporte 
Nansen) – criado pelo delegado norueguês para a Liga das Nações, Fridtjof Nansen (primeiro Alto 
Comissário da Liga das Nações para Refugiados, premiado com o Nobel da Paz em 1922) – foi 
substituído pela Convenção de 1951 pelo chamado Documento de Viagem (art. 28), que garante 
proteção internacional àqueles que nessa situação se encontram.” MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. 
Curso de direitos humanos. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 386. 
36 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência.  2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
91. 
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ano de 193837, notadamente em razão da criação do Alto Comissariado da Liga das 

Nações para Refugiados em 30 de setembro de 193838. 

Não obstante a barbaridade das ações praticadas durante e após a Primeira 

Guerra Mundial, ao avanço no reconhecimento da minoria como instituição 

permanente, ao surgimento do instituto do refúgio, ao surgimento e a ampliação da 

proteção internacional aos refugiados, constata-se a inexistência de um conceito 

totalmente delimitado de refugiado e de critérios individuais e abrangentes para o 

reconhecimento dessa condição nos instrumentos internacionais, bem como a 

inexistência de mecanismos internacionais totalmente capazes de proteger os 

indivíduos nessa condição de vulnerabilidade. 

 

2.1.3 Terceira Fase: mudança no reconhecimento da condição de refugiado – Avanço 

da proteção aos refugiados e do Direito Internacional dos refugiados 

 

O cenário perfeito para o surgimento de algumas reações nacionalistas, por 

exemplo do fascismo na Itália e do nacional-socialismo na Alemanha, foi montado e 

totalmente preparado em consequência de algumas medidas adotadas no primeiro 

pós-guerra, em especial pelos efeitos oriundos do Tratado de Versalhes, pela grave 

crise econômica, pela inefetividade da Liga das Nações e pela ineficácia das relações 

diplomáticas internacionais. 

Cláudio De Cicco39 descreve esse cenário da seguinte forma: 

 

De fato, o duro tratamento imposto à Alemanha e o descontentamento 
da Itália, que nada recebeu por sua adesão aos aliados, acendendo 
antigos rancores, mostraram a incapacidade dos diplomatas de 1919. 
A Sociedade das Nações, por sua vez, malogrou completamente, 
surgindo em seu seio divergências sérias entre a França e a Inglaterra, 
pois esta, com o apoio dos Estados Unidos, pretendia ditar a lei 
internacional a todos os associados, o que provocou a saída de várias 
nações. 
Na Alemanha, sentiam-se vivamente os efeitos das cláusulas de 
Versailles: uma crise econômica nunca vista levou à inflação e ao 
desemprego. [...] Ao mesmo tempo, surgiam os grandes teóricos da 

 
37 CRETELLA NETO, José. Curso de direito internacional econômico. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
357. 
38  O estudo sobre a criação do Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados será 
aprofundado na terceira fase desta construção histórica, em decorrência da mudança no 
reconhecimento da condição de refugiado. 
39 DE CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento jurídico. 8. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
289. 
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Direita: Maurras, Mussolini, Hitler, construtores de uma “Nova Ordem”, 
com alguns pontos de contato com a “Nova Ordem Socialista” de 
Stalin, mas com direção oposta. 

 

Antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, um evento histórico marcou a 

nova fase de proteção aos refugiados e do Direito Internacional dos Refugiados, na 

medida em que a criação do Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados, 

por meio de cinco resoluções adotadas pela Assembleia Geral da Liga das Nações no 

dia 30 de setembro de 1938 em Genebra, adotou, além dos critérios coletivos 

anteriormente adotados para o reconhecimento da condição de refugiado, fundados 

em decorrência da origem, nacionalidade e etnia do refugiado, os critérios também 

individuais para o reconhecimento da condição de refugiado, fundados em 

decorrência da história, características e perseguição sofrida por cada indivíduo. Em 

outras palavras, verificava-se a causa individualizada da perseguição em razão da 

origem, nacionalidade ou etnia para o reconhecimento individual do refugiado.40 

Após o surgimento e o fortalecimento do nacional-socialismo na Alemanha41, e 

posteriormente a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o tema ganha proporção 

estratosférica com as perseguições furiosas aos judeus e com as violações contínuas 

aos direitos humanos. 

A perseguição implacável aos judeus modificou o conceito de refugiado, pois 

eles perderam seus lares, vínculos familiares, sua língua materna, seus trabalhos 

habituais, ou seja, perderam o sentido da vida sem praticar qualquer ato ou emitir 

qualquer opinião política.42 

A fúria do principal protagonista desta segunda guerra total refletiu nas 

perseguições brutais aos milhares de indivíduos de origem judaica, entre eles, Hannah 

Arendt43, grande pensadora da filosofia política do século XX, que, enfrentando os 

 
40 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 77-78. 
41 Segundo Cláudio De Cicco: “Em 1919, o governo alemão, que pela abdicação do Kaiser se tornara 
uma república parlamentar (República de Weimar), mostrava-se impotente para controlar a situação. É 
fácil ver como havia condições favoráveis para o sucesso de um partido político que se apresentasse 
como acendradamente nacionalista, contrário ao Tratado de Versailles, favorável ao império colonial 
alemão, pregando um governo ditatorial para fazer frente às agitações comunistas. Esse foi o programa 
do partido Nacional-Socialista, propagado pelo jornalista Josef Paul Goebbels e que encontrou seu 
líder carismático em Adolf Hitler [...].” DE CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento 
jurídico. 8. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 290. 
42 ARENDT, Hannah. Nós, os refugiados. Tradução de Ricardo Santos. Covilhã: LusoSofia, 2013. 
43 Ibid., p. 9. 
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efeitos causados por esta catástrofe mundial, descreveu a situação dos judeus e 

influenciou a construção do conceito de refugiado, como se vê: 

 

[...] o inferno não é mais uma crença religiosa ou uma fantasia, mas 
algo tão real quanto as casas, as árvores e as pedras. Aparentemente 
ninguém quer saber que a história contemporânea criou um novo tipo 
de seres humanos – o tipo dos que são postos em campos de 
concentração pelos seus inimigos e nos campos de internamento 
pelos seus amigos. 

 

A necessidade de delimitação total do conceito de refugiado, do 

estabelecimento de critérios totalmente abrangentes para o reconhecimento dessa 

condição e da criação de mecanismos de proteção foram escancaradas e 

evidenciadas com os próprios acontecimentos históricos e com a situação dos 

indivíduos, brevemente retratada no texto de Hannah Arendt.  

Diante das atrocidades cometidas neste período histórico, exigiu-se uma 

resposta humanitária para solucionar a situação vivenciada pelos refugiados e, por 

conseguinte, a criação de organizações, instrumentos e mecanismos de proteção 

internacionais capazes de proteger os indivíduos. 

A Segunda Guerra Mundial, conflito mais abrangente e letal da história da 

humanidade, estendeu-se durante os anos de 1939 a 1945, sendo que, após a vitória 

dos Aliados sobre o Eixo44, a guerra total foi encerrada oficialmente no dia 02 de 

setembro de 194545 , em decorrência da assinatura do acordo que formalizou a 

rendição do Japão. 

O número de refugiados da Segunda Guerra Mundial ultrapassou todas as 

barreiras imagináveis e alcançou a inacreditável marca de quarenta milhões de 

refugiados, ou seja, aumentou em dez vezes o número de refugiados oriundos da 

 
44 O grupo dos Aliados era composto pelos seguintes membros principais: Reino Unido, França, União 
Soviética e Estados Unidos. Já o grupo do Eixo era composto pelos seguintes membros principais: 
Alemanha, Itália e Japão. Entretanto, cumpre mencionar que o conflito total envolveu países de todos 
os continentes. 
45 Porém, vale dizer que: “[...]. Em 2 de maio de 1945, após a entrada dos russos na Baviera, os 
alemães se rendiam. Anunciava-se o suicídio de Adolf Hither e o assassinato de Mussolini [...]. Patton 
obteve total rendição das forças que ainda se batiam pelo Führer. Assinou a rendição em Berlim o 
General Jodl; era 7 de maio de 1945: os vermelhos entravam em Berlim, com prioridade. [...]. 
Prosseguiu a luta contra o Japão até a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que 
aniquilou as reservas nipônicas. Em 15 de agosto os japoneses se rendiam ao General MacArthur.” DE 
CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento jurídico. 8. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 299-
300. 
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Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que a Primeira Guerra Mundial ocasionou 

quatro milhões de refugiados.46 

Nesse sentido, verifica-se que a Segunda Guerra Mundial foi o estopim para o 

avanço do reconhecimento da condição de refugiado e para a ampliação da proteção 

internacional aos refugiados, em decorrência da construção de um conceito delimitado 

de refugiado e do estabelecimento de critérios para o reconhecimento dessa condição 

nos instrumentos internacionais, com a consequente criação de mecanismos 

internacionais para a proteção dos indivíduos. 

Portanto, o crescimento exorbitante e contínuo do número de refugiados e a 

dificuldade para encontrar uma solução rápida e adequada demonstrou que a situação 

dos refugiados não era algo temporário, bem como precisava de uma restruturação 

no sistema de proteção para buscar soluções para os problemas de milhares de 

indivíduos nessa condição de vulnerabilidade. 

 

2.2 Migrações e refúgio: conceitos, semelhanças e diferenças 

 

Indubitavelmente, a necessidade de construção do conceito de refugiado e de 

identificação das principais semelhanças e diferenças entre o refúgio e as demais 

situações migratórias ou institutos reside, em parte, na preocupação com a aplicação 

adequada dos instrumentos de proteção existentes e com a necessidade de 

implementação de políticas públicas para a efetivação da proteção social dos 

indivíduos. 

Ressalte-se que a proposta desta dissertação está diretamente ligada à 

situação do refugiado, ou seja, o objetivo geral não está relacionado ao detalhamento 

de todas as questões migratórias, demonstrando assim que a construção do conceito 

e de características de outras situações migratórias possui somente o escopo de 

identificar as principais semelhanças e diferenças com o instituto objeto desta 

dissertação, principalmente pela necessidade de estabelecer as diferenças para a 

devida compreensão do conceito de refugiado e da formação desta condição. 

 

 

 
46 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 78. 
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2.2.1 Migrações 

 

Conforme destacado anteriormente, as migrações acompanham os indivíduos 

desde as épocas mais remotas, pois o ato de migrar está ligado ao próprio instinto 

natural de sobrevivência do homem. 

Diante desse instinto natural, das condições impostas pelo meio e de outros 

fatores externos, os indivíduos migram na tentativa de garantir a própria subsistência 

e da sua família. 

Inúmeras são as razões que provocam as migrações, tornando quase 

impossível a tentativa de elaborar uma lista com os motivos das migrações, tendo em 

vista que, apesar da importância dos inúmeros fatores externos, o ato de migrar, em 

seu sentido geral e em alguns casos, está ligado intrinsecamente a cada indivíduo e 

ao seu instinto natural. 

Além de migrar para buscar algum lugar seguro e para tentar sobreviver, os 

indivíduos migram para diversos países ou lugares em busca de paixões, amores, 

desejos, conhecimentos, realizações pessoais ou profissionais etc., demonstrando 

assim a infinidade de motivos que ocasionam esse fenômeno. 

O fenômeno da migração é caracterizado no momento em que determinado 

indivíduo ultrapassa as marcações ou os desenhos geográficos previamente 

estabelecidos como limites de algum país ou lugar. 

De acordo com o Glossário sobre Migração da Organização Internacional para 

as Migrações (OIM)47, o termo migração possui a seguinte definição: 

 

Processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um 
Estado. É um movimento populacional que compreende qualquer 
deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da 
composição ou das causas; inclui a migração de refugiados, pessoas 
deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes económicos. 

 

Analisando a definição acima colacionada, verifica-se que o termo migração foi 

empregado em seu sentido amplo, de tal forma abarcando algumas espécies de 

deslocamento, como as migrações internas, as migrações internacionais, as 

migrações forçadas, as migrações em massa, entre outras. 

 
47  OIM (Org.). Direito internacional da migração: glossário sobre migração. 22. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2009, p. 40. 
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As migrações internas são os deslocamentos realizados pelos indivíduos 

dentro de um mesmo país ou lugar, não possuindo relevância o motivo e a forma do 

deslocamento para caracterizar essa espécie de migração. 

De outro modo, as migrações internacionais são os deslocamentos “[...] de 

pessoas que deixam os seus países de origem ou de residência habitual para se 

fixarem, permanente ou temporariamente, noutro país. Consequentemente, implica a 

transposição de fronteiras internacionais.”48 

Seguindo esse entendimento, as migrações internacionais são os 

deslocamentos em que os indivíduos ultrapassam as marcações ou os desenhos 

geográficos previamente estabelecidos como limites de algum país, também não 

possuindo relevância o motivo e a forma do deslocamento para caracterizar essa 

espécie de migração. 

O conceito de migração forçada foi estabelecido no Glossário sobre Migração 

da Organização Internacional para as Migrações (OIM)49 da seguinte forma: 

 

Termo geral usado para caracterizar o movimento migratório em que 
existe um elemento de coacção, nomeadamente ameaças à vida ou à 
sobrevivência, quer tenham origem em causas naturais, quer em 
causas provocadas pelo homem (por ex., movimentos de refugiados e 
pessoas internamente deslocadas, bem como pessoas deslocadas 
devido a desastres naturais ou ambientais, químicos ou nucleares, 
fome ou projectos de desenvolvimento). 

 

Desse modo, o conceito de migração forçada também possui sentido amplo e 

abarca outras espécies de deslocamento; porém, a sua caracterização está 

diretamente relacionada à ausência de vontade do indivíduo e à necessidade do 

deslocamento, evidenciando assim a importância de elencar a principal diferença 

entre os deslocados internos e os refugiados50. 

No entanto, antes de elencar a principal diferença entre os deslocados internos 

e os refugiados, cumpre previamente estabelecer a distinção entre os refugiados e os 

migrantes, em razão da abrangência deste conceito. 

 
48  OIM (Org.). Direito internacional da migração: glossário sobre migração. 22. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2009, p. 42. 
49 Ibid., p. 41. 
50 Ressalte-se que as características e os conceitos do refugiado serão explicitados posteriormente em 
tópico específico, haja vista que a proposta do presente estudo está diretamente ligada à situação do 
refugiado, ou seja, os resumidos conceitos e características foram utilizados somente para suprir a 
necessária diferenciação entre o migrante (sentido específico), o deslocado interno e o refugiado, com 
o escopo de alcançar a compreensão do conceito e da formação desta condição. 
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Como já explicitado, o fenômeno da migração, em seu sentido geral, é 

alimentado pelo movimento da entrada ou saída de indivíduos dos limites 

estabelecidos como país ou lugar, sendo que o migrante é justamente essa pessoa 

que está em deslocamento do seu limite atual. 

Utilizando o sentido estrito das migrações internas ou internacionais, verifica-

se que os indivíduos podem, a qualquer tempo, migrar para outros países ou lugares 

e, sobretudo, podem retornar ao seu país ou lugar de origem, buscando 

principalmente a segurança, a sobrevivência e a realização dos seus objetivos, ou 

seja, constata-se, na verificação intrínseca deste conceito, que os indivíduos não 

estão limitados territorialmente. 

Nesse contexto, a principal diferença entre os conceitos estabelecidos para 

migrante, em seu sentido estrito, e para refugiado está intimamente ligada à situação 

da possibilidade ou impossibilidade do indivíduo de retornar ao seu país ou lugar de 

origem, comprovando que esta diferenciação advém justamente da necessidade 

imposta pela condição em que se encontra o indivíduo. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 51 , 

asseverando a importância na diferenciação entre os conceitos estabelecidos para 

refugiados e para migrantes (sentido estrito), expõe as seguintes definições: 

 

[...] 
Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou 
perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e 
intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar 
segurança nos países mais próximos, e então se tornarem um 
‘refugiado’ reconhecido internacionalmente, com o acesso à 
assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações. 
[...] 
Os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça 
direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua 
vida em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por 
outras razões. À diferença dos refugiados, que não podem voltar ao 
seu país, os migrantes continuam recebendo a proteção do seu 
governo. 

 

Diferentemente do migrante e da condição de voluntariedade relacionada ao 

sentido estrito deste conceito, o conceito de refugiado está intrinsicamente ligado à 

 
51 ACNUR (ORG.). Refugiado ou migrante? A diferença é importante. 01.10.2015. Disponível em: 
http://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-
correto/. Acesso em: 04 mai. 2020. 
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limitação territorial do indivíduo, tendo em vista que o retorno ao país ou lugar de 

origem ocasionaria risco iminente à sua vida. 

Desta forma, o refugiado não possui a liberdade de escolha do migrante 

(sentido estrito), na medida em que está limitado territorialmente ao conviver com a 

necessidade de permanência em outro país ou lugar, ou seja, a impossibilidade de 

retornar ao seu país ou lugar de origem está atrelada à própria condição de refugiado. 

Por outro lado, nas migrações internacionais, o migrante voluntário é aquela 

pessoa que possui a liberdade de escolha para realizar o deslocamento do seu limite 

atual e, por conseguinte, ultrapassar as marcações ou os desenhos geográficos 

previamente estabelecidos como limites de algum país, podendo ser classificado 

como imigrante, emigrante, entre outros. 

Utilizando o Brasil como ponto referencial geográfico, o imigrante pode ser 

definido como: “[...] qualquer indivíduo que não tenha nacionalidade brasileira, 

inclusive o apátrida, desde que venha a se estabelecer de maneira temporária ou 

definitiva no território nacional.”52 

Adotando o mesmo ponto referencial, o emigrante pode ser definido como: 

“brasileiro que venha se estabelecer, de maneira temporária ou definitiva, em território 

estrangeiro.”53 Somente para demonstrar os conceitos54, cumpre destacar que as 

diretrizes desse tema foram previstas na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 201755, bem 

como regulamentadas pelo Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 201756. 

 
52 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 418. 
53 Ibid., p. 419. 
54 Ressalte-se que algumas disposições, previstas na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei de 
Migração), e no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, serão objeto de estudo em capítulo 
posterior, em cumprimento à proposta de compreensão do tema específico. 
55 O artigo 1º da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, dispõe que: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os 
direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece 
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. § 1º Para os fins desta Lei, considera-
se: [...] II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece 
temporária ou definitivamente no Brasil; III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou 
definitivamente no exterior; IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que 
conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho; V - visitante: pessoa 
nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de 
se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional;” BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de 
maio de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. 
Acesso em: 04 mai. 2020. 
56 Da mesma forma, o artigo 1º do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, estabelece que: “Art. 
1º Este Decreto regulamenta a Lei de Migração, instituída pela Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. 
Parágrafo único. Para fins do disposto na Lei nº 13.445, de 2017, consideram-se: I - migrante - pessoa 
que se desloque de país ou região geográfica ao território de outro país ou região geográfica, em que 
estão incluídos o imigrante, o emigrante e o apátrida; II - imigrante - pessoa nacional de outro país ou 
apátrida que trabalhe ou resida e se estabeleça temporária ou definitivamente na República Federativa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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No tocante às características dos deslocados internos e dos refugiados, 

percebe-se que a diferenciação está sobretudo relacionada ao fato de ultrapassar os 

limites de algum país ou região. 

O Representante do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) definiu os deslocados internos, no item 2 do anexo ao Relatório submetido à 

Comissão de Direitos Humanos da ONU57, como: 

 

[...] pessoas ou grupos de pessoas que foram forçadas ou obrigadas 
a escapar ou fugir de sua casa ou local de residência habitual, em 
especial como resultado ou para evitar os efeitos de um conflito 
armado, de situações de violência generalizada, de violações de 
direitos humanos ou de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem e que não atravessaram uma fronteira estatal 
internacionalmente reconhecida. 

 

As características dos deslocados internos e dos refugiados são semelhantes 

quanto aos motivos para os deslocamentos, pois ambos estão enquadrados no 

conceito geral de migração forçada, mas existe a diferença clara no ato do 

deslocamento, uma vez que o deslocado interno não ultrapassa a fronteira estatal 

internacionalmente reconhecida ao sair do seu lugar habitual. 

Por fim, convém destacar que a era moderna introduz uma série de mudanças 

na sociedade e estabelece uma nova forma de organização social, com a 

consequente alteração nos padrões migratórios em resposta às diversas mudanças 

nas situações econômicas, culturais, religiosas e políticas, fortalecendo assim o 

 
do Brasil; III - emigrante - brasileiro que se estabeleça temporária ou definitivamente no exterior; IV - 
residente fronteiriço - pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserve a sua residência 
habitual em Município fronteiriço de país vizinho; V - visitante - pessoa nacional de outro país ou 
apátrida que venha à República Federativa do Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de 
se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional; [...] e VIII - ano migratório - período 
de doze meses, contado da data da primeira entrada do visitante no território nacional, conforme 
disciplinado em ato do dirigente máximo da Polícia Federal.” BRASIL. Decreto nº 9.199, de 20 de 
novembro de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Decreto/D9199.htm. Acesso em: 04 mai. 2020. 
57 Não obstante a apresentação da tradução livre no corpo do texto, impende colacionar o vernáculo 
originário, em inglês, veja-se: “[...] persons or groups of persons who have been forced or obliged to 
flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid 
the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or 
human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border.” UNCHR 
(Org.). Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted 
pursuant to Commission resolution 1997/39. Addendum: Guiding Principles on Internal 
Displacement. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11.02.1998, p. 5. Disponível em: 
https://www.refworld.org/docid/3d4f95e11.html. Acesso em: 05 mai. 2020. 
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fenômeno das chamadas migrações em massa, ou seja, a “deslocação improvisa de 

um elevado número de pessoas.”58 

 

2.2.2 Refúgio e asilo 

 

A importância em estabelecer os conceitos de asilo e refúgio está diretamente 

ligada à essência dos institutos, vez que os dois institutos são utilizados com a mesma 

finalidade, isto é, são utilizados para proteger os indivíduos perseguidos em seu 

Estado de origem.  

Essa semelhança na essência e algumas aplicações nos instrumentos 

internacionais ocasionaram uma discussão a respeito da natureza dos institutos, 

sendo que alguns autores sustentam a unidade dos institutos, ao afirmarem que não 

existe diferença entre eles e a proteção concedida será sempre por meio do asilo59, 

outros sustentam que são institutos jurídicos totalmente distintos, ao afirmarem uma 

impossibilidade de utilização do termo asilo no sentido amplo de proteção60 e outros 

sustentam a dualidade dos institutos, embora admitam a semelhança na natureza e o 

caráter de complementaridade dos institutos, ao afirmarem que há diferenças entre os 

institutos de asilo e refúgio.61 

A sustentação da dualidade total dos institutos implica a utilização do conceito 

restrito de asilo, ou seja, a conceituação do asilo político como gênero e do asilo 

 
58  OIM (Org.). Direito internacional da migração: glossário sobre migração. 22. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2009, p. 41. 
59  Nesse sentido, Sidney Guerra, afirmando que o asilo territorial foi acolhido no artigo XIV da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, remete o seu entendimento na utilização desse instituto 
para o refugiado, veja-se: “O asilo territorial pode terminar pela saída do refugiado do Estado de refúgio, 
pela sua naturalização do Estado de refúgio, pela morte do refugiado, quando cessar a causa que 
motivou o asilo, [...]”. Ademais, afirma que o asilo político: “[...] também chamado de asilo diplomático 
ou interno, indica a proteção concedida por um Estado fora da sua esfera territorial, [...]. Em suma, 
apesar de o asilo político alcançar sua plenitude na América Latina, nada obsta que países de outros 
continentes também não o conceda. Diferentemente do asilo territorial, que pressupõe a entrada do 
estrangeiro no âmbito territorial do Estado de refúgio, [...]”. GUERRA, Sidney. Curso de direito 
internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 450-453. 
60 Nesse sentido, Guido Fernando Silva Soares dispõe que: “[...]. Há mesmo quem pretenda que asilo 
seja uma palavra para indicar o gênero e refúgio seja o indicativo da espécie. Além de as origens 
históricas dos institutos serem totalmente distintas e sem correlação recíproca, [...]. Torna-se, portanto, 
evidente que é necessário definir cada campo, a fim de marcar-se uma substancial diferença entre o 
instituto do asilo, em suas duas formas, o asilo territorial e o asilo diplomático e o instituto do refúgio, 
[...], devendo notar-se que o tratamento dispensado pelo Direito brasileiro ao asilado e ao refugiado 
constitui regimes totalmente diferenciados.”. SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito 
internacional público. São Paulo: Atlas, 2002, p.373. 
61 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 36-37. 
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diplomático e asilo territorial como suas espécies, estabelecendo assim a 

diferenciação entre o asilo e o refúgio. 

Os autores que sustentam a dualidade dos institutos, embora admitam a 

semelhança na natureza e o caráter de complementaridade, utilizam a conceituação 

do asilo no sentido amplo de proteção, abrangendo de tal modo o asilo diplomático, o 

asilo territorial 62  e o refúgio, afirmando algumas diferenças na aplicação e nos 

conceitos dos institutos de asilo e refúgio.63 

Nesse sentido, constata-se que a discussão sobre a essência dos institutos é 

extremamente fundamental para estabelecer os conceitos de asilo e refúgio, 

sobretudo para estabelecer o alcance desses conceitos, pois irá influenciar na 

aplicação prática dos institutos. 

Analisando a dualidade dos institutos de asilo e refúgio à luz do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, bem como a sua aplicação na América Latina, 

utiliza-se a seguinte tradução livre de Hope Hanlan64 para demonstrar a sua ideia 

acerca do tema: 

 

Assim, na América Latina tornou-se generalizada a ideia de que asilo 
se refere ao sistema latino-americano estabelecido por nada menos 
que dez tratados sobre asilo e extradição, e que refúgio se refere ao 
sistema das Nações Unidas. É interessante lembrar que somente na 
América Latina é feita essa suposta diferenciação entre conceitos e 
sistemas, já que no resto do mundo se fala em asilo e em requerentes 
de asilo. [...] O estudo destaca que, embora seja verdade que o 
sistema latino-americano de asilo estabelece uma distinção entre asilo 
territorial e asilo diplomático (também conhecido como asilo político), 
isso não exclui a existência de um tronco comum, em virtude do qual 
o asilo é a proteção que se concede aos perseguidos. 

 
62 O asilo diplomático e asilo territorial são as espécies do gênero asilo político. 
63 Nesse sentido, Guilherme Assis de Almeida explica que: “O asilo é gênero que possui duas espécies: 
o asilo político e o estatuto do refugiado. Uma diferença fundamental entre asilo e estatuto do refugiado 
refere-se ao âmbito geográfico de sua aplicação. O asilo é um instituto jurídico regional, estando 
instituído apenas na América Latina, enquanto o estatuto do refugiado é aplicado internacionalmente.” 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência.  2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 85. 
64 Em que pese a apresentação da tradução livre no corpo do texto, cabe apresentar o vernáculo 
originário, em espanhol, que segue: “Así, en América Latina se ha generalizado la idea de que asilo se 
refiere al sistema latinoamericano establecido por no menos de diez tratados sobre asilo y extradición, 
y que refugio se refiere al sistema de las Naciones Unidas. Resulta interesante recordar que sólo en 
América Latina se hace esta supuesta diferenciación entre conceptos y sistemas, pues en el resto del 
mundo se habla de asilo y de solicitantes de asilo. [...] El estudio resalta que si bien es cierto que el 
sistema latinoamericano de asilo establece una diferenciación entre asilo territorial y asilo diplomático 
(también conocido como asilo político), esto no excluye la existencia de un tronco común, en virtud del 
cual asilo es la protección que se otorga al perseguido.” FRANCO, Leonardo (Coord.). El asilo y la 
protección internacional de los refugiados en América Latina: Análisis crítico del dualismo “asilo-
refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 1. San José: Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados/Editorama, 2004, p. 13-14. 
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Portanto, verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro segue essa tradição 

latino-americana, dito de outra forma, na legislação brasileira existem diferenças entre 

os institutos de asilo e refúgio, motivo pelo qual serão apresentados os conceitos, a 

distinção e as formas de aplicação dos aludidos institutos. 

Etimologicamente, o significado original da palavra asilo deriva do grego 

ásyllon65 e do latim asylum66, demonstrando a sua utilização desde a Antiguidade 

Clássica. 

Diante dessa origem, Guilherme Assis de Almeida67 afirma que a palavra asilo 

possui o significado de não violência, sendo que o significado da palavra está 

diretamente ligado à noção de proteção. 

Apesar da sua origem na Antiguidade Clássica, o asilo obteve caráter jurídico 

somete com o advento do Império Romano. Porém, o instituto do asilo sofreu limitação 

significativa na aplicação durante o período da Idade Média, voltando a adquirir forma 

de proteção da liberdade individual, após o advento da Reforma Protestante. Durante 

a Revolução Francesa, o instituto do asilo foi promulgado na Constituição francesa, 

de 24 de junho de 1793, bem como houve a modificação da natureza do asilo em 

decorrência da alteração dos seus beneficiários, já que o instituto passou a ser 

concedido aos criminosos políticos e os criminosos comuns foram excluídos do rol de 

beneficiários.68 

O final do século XIX foi um momento marcado por grandes mudanças 

ideológicas vivenciadas pela sociedade, notadamente com o incentivo para o aumento 

do individualismo em decorrência do período histórico de celebração do triunfo do 

cientificismo e do Iluminismo.  

Esse cenário de mudanças ideológicas, o individualismo e a total instabilidade 

contribuíram para o surgimento de diversas revoluções, guerras e, posteriormente, do 

regime totalitário. 

 
65 VIARO, Mário Eduardo. Michaelis: dicionário brasileiro da língua portuguesa. São Paulo: Editora 
Melhoramentos, 2020. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=jmao. Acesso em: 27 abr. 
2020. 
66 No dicionário do latim, a palavra asylum possui significado de “Templo, lugar inviolável.” REZENDE, 
Antônio Martinez de; BIANCHET, Sandra Braga. Dicionário do latim essencial. 2. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 47. 
67 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência.  2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
128-129. 
68 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 37-38. 
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Em alguns casos, diversos seguidores foram atraídos pela fantasiosa promessa 

de que a implantação de medidas extremas e violentas seria a solução adequada para 

os problemas dessa época. Contudo, percebem-se, ao realizar uma digressão 

histórica e lançar olhar atento aos fatos ocorridos, as inúmeras tragédias ocasionadas 

por algumas condutas extremas que foram adotadas, bem como que os ideais 

ventilados pelo movimento dessa época não foram suficientes para combater os 

efeitos provocados. 

Independentemente das mudanças ideológicas e do cenário individualista já 

apontado, cumpre destacar que o altruísmo é um sentimento antigo e presente na 

conduta dos indivíduos, haja vista que a preocupação com o outro, inclusive a 

preocupação com a acolhida e com a concessão de proteção às pessoas perseguidas, 

é demonstrada ao longo de toda a história da humanidade, constituindo-se como um 

costume internacional.69 

Em que pese a importância do surgimento dos institutos e do início da proteção 

internacional, fato demonstrado anteriormente, esta parte do estudo destina-se à 

construção dos conceitos atualmente utilizados, bem como ao estabelecimento das 

diferenças e semelhanças70 entre os institutos do refúgio e do asilo. 

Seguramente, a história da proteção universal dos direitos humanos 

fundamentais foi marcada com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH)71, pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948. 

Entre outros motivos que comprovam a importância desta Declaração para a 

proteção universal dos direitos humanos fundamentais, cumpre pontuar que a 

proteção no tocante ao direito de procurar e de gozar asilo em outros países foi 

assegurada72 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, vejam-se os 

 
69 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 35. 
70  Inclusive, algumas semelhanças e diferenças entre os institutos do refúgio e asilo já foram 
estabelecidas nos parágrafos anteriores. 
71 Ressalte-se que o presente tema será aprofundado, posteriormente, em tópico específico sobre a 
DUDH, em decorrência da importância desta Declaração para a construção histórica da proteção 
universal dos direitos humanos e para o início da proteção social dos refugiados no mundo. 
72  Anteriormente, existia previsão acerca da possibilidade de concessão do asilo aos criminosos 
políticos na Convenção sobre Asilo, assinada em Havana no dia 20 de fevereiro de 1928. O Brasil 
promulgou seis Convenções aprovadas pela Sexta Conferência internacional americana e assinadas 
em Havana no dia 20 de fevereiro de 1928, entre elas a Convenção sobre Asilo, pelo Decreto nº 18.956, 
de 22 de outubro de 1929. Ademais, cumpre destacar que a Convenção sobre Asilo Político, assinada 
em Montevidéu no dia 26 de dezembro de 1933, apresentou substituição ao artigo 1 da Convenção de 
Havana sobre Direito de Asilo, de 20 de fevereiro de 1928, bem como reconheceu a competência do 
Estado para a concessão de asilo e para a qualificação do delito político. O Brasil promulgou as 
Convenções sobre direitos e deveres dos Estados e sobre Asilo político, aprovadas pela Sétima 



40 
 

termos do seu artigo XIV73: “Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de 

procurar e de gozar asilo em outros países.” 

Diante da análise do artigo acima colacionado, percebe-se a utilização do 

conceito ampliado de asilo, ou seja, o termo asilo deve ser utilizado no sentido amplo 

de proteção, abrangendo assim o asilo diplomático, o asilo territorial74 e o refúgio, na 

medida em que o referido dispositivo assegura um direito fundamental de todos os 

indivíduos e a terminologia utilizada não possui o condão ou intenção de caracterizar 

somente o asilo político. 

Nesse contexto, Pietro de Jesús Lora Alarcón e Rafaela Caldeira 75 , 

comentando o disposto no artigo XIV da DUDH, afirmam que: 

 

[...] em sadia hermenêutica, apesar do artigo não utilizar a expressão 
refúgio, tanto esta modalidade como a do chamado asilo tradicional ou 
diplomático são acobertadas pela Declaração para fins de amparo 
jurídico. 
Advirta-se que o valioso dispositivo se dirige a atingir, com o objetivo 
de proteger aos seres humanos, um problema cujo núcleo essencial 
constitui o deslocamento ou movimento de pessoas no interior das 
fronteiras ou para além das fronteiras estatais. 

 

Prosseguindo com a análise do artigo, verifica-se ainda que, embora todo ser 

humano tenha o direito de procurar e de gozar asilo, não restou estabelecida a 

obrigação do Estado na concessão da solicitação, possibilitando a utilização do 

fundamento de discricionariedade do Estado na análise da solicitação do asilo. 

Ao se voltarem ao debate sobre o fundamento da discricionariedade do Estado, 

Pietro de Jesús Lora Alarcón e Rafaela Caldeira76 defendem o desaparecimento da 

discricionariedade estatal diante da análise do caso concreto com a comprovação da 

perseguição injustificada e dos requisitos juridicamente exigíveis, em razão da sua 

conversão em obrigação estatal de concessão do status de asilado ou refugiado. 

Porém, diversamente do desaparecimento da discricionariedade estatal para 

os casos de comprovação dos requisitos juridicamente exigíveis para o refúgio, 

 
Conferência internacional americana e assinadas em Montevidéu no dia 26 de dezembro de 1933, pelo 
Decreto nº 1.570, de 13 abr. 1937. 
73 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 23 abr. 2020. 
74 O asilo diplomático e asilo territorial são as espécies do gênero asilo político. 
75 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora; CALDEIRA, Rafaela. Artigo XIV. In: BALERA, Wagner (Org.). 
Comentários à Declaração Universal dos Direitos Humanos e Jurisprudência. 3. São Paulo: KDP 
Amazon, 2018, posição 4023. 
76 Ibid., posição 4057. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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destaca-se que os instrumentos internacionais de proteção e a legislação nacional 

permitiram a utilização do fundamento de discricionariedade do Estado para a 

concessão do asilo político (asilo diplomático ou asilo territorial), conforme será 

demonstrado neste capítulo. 

O artigo XIV, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 77 , 

estabeleceu ainda restrição ao direito de asilo nos seguintes termos: “Este direito não 

pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 

direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.” 

Não obstante ao possível equívoco na previsão restritiva inerente à 

possibilidade de concessão apenas do asilo territorial, a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem (DADDH), aprovada na IX Conferência Internacional 

Americana na cidade de Bogotá em abril de 194878, autorizou o exercício desse direito 

em seu artigo 27: “Toda pessoa tem o direito de procurar e receber asilo em território 

estrangeiro, em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito 

comum, e de acordo com a legislação de cada país e com as convenções 

internacionais.” 

Posteriormente, a Convenção sobre Asilo Diplomático, de 28 de março de 

195479, estabeleceu o conceito do asilo diplomático e a possibilidade de concessão 

em seu artigo I: “O asilo outorgado em legações, navios de guerra e acampamentos 

ou aeronaves militares, a pessoas perseguidas por motivos ou delitos políticos, será 

respeitado pelo Estado territorial, de acordo com as disposições desta Convenção. 

[...]”; contudo, estabeleceu a discricionariedade do Estado na análise da solicitação e 

concessão do asilo em seu artigo II: “Todo Estado tem o direito de conceder asilo, 

mas não se acha obrigado a concedê-lo, nem a declarar por que o nega.” 

Ademais, a Convenção sobre Asilo Territorial, de 28 de março de 195480, 

estabeleceu o direito do Estado no tocante à concessão do asilo territorial em seu 

artigo I: “Todo Estado tem direito, no exercício de sua soberania, de admitir dentro de 

seu território as pessoas que julgar conveniente, sem que, pelo exercício desse direito, 

 
77 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 24 abr. 2020. 
78  PFDC (PGR-MPF). Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 04.1948. 
Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-
humanos/declar_dir_dev_homem.pdf. Acesso em: 25 abr. 2020. 
79 OAS. Convenção sobre Asilo Diplomático. 28 de março de 1954. Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
80 OAS. Convenção sobre Asilo Territorial. 28 de março de 1954. Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-47.htm. Acesso em: 24 abr. 2020.  

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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nenhum outro Estado possa fazer qualquer reclamação.”, bem como estabeleceu o 

conceito do asilo territorial e a possibilidade de concessão em seu artigo II: 

 

O respeito que, segundo o Direito Internacional, se deve à jurisdição 
de cada Estado sobre os habitantes de seu território, deve-se 
igualmente, sem nenhuma restrição, à jurisdição que tem sobre as 
pessoas que nele entram, procedentes de um Estado, onde sejam 
perseguidas por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos 
que possam ser considerados delitos políticos. [...] 

 

O Brasil promulgou a Convenção sobre Asilo Diplomático, de 28 de março de 

1954, por meio do Decreto nº 42628, de 13 de novembro de 195781, e a Convenção 

sobre Asilo Territorial, de 28 de março de 1954, pelo Decreto nº 55.929, de 19 de abril 

de 196582. 

Em 14 de dezembro de 1967, a Assembleia Geral da ONU aprovou a 

Declaração sobre o Asilo Territorial83, reconhecendo que: 

 

[...] a concessão de asilo por um Estado a pessoas que tenham direito 
a invocar o artigo 14.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
é um acto pacífico humanitário e que, como tal, não pode ser 
considerado um acto hostil por nenhum outro Estado. 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) 84 , assinada na 

Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em San 

José/Costa Rica no dia 22 de novembro de 1969 85 , ampliou o conceito e a 

possibilidade de concessão do asilo em seu artigo 22.7: “Toda pessoa tem o direito 

de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos 

políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de 

cada Estado e com os convênios internacionais.” 

 
81 BRASIL. Decreto nº 42628, de 13 de novembro de 1957. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42628.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
82  BRASIL. Decreto nº 55.929, de 19 de abril de 1965. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55929.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
83 ACNUR (ORG.). Declaração sobre o asilo territorial. 14 de dezembro de 1967. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declar
acao_ONU_Asilo_Territorial.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Intern
acionais/Declaracao_ONU_Asilo_Territorial. Acesso em: 24 abr. 2020. 
84 A Convenção Americana de Direitos Humanos é também denominada popularmente como Pacto de 
San José da Costa Rica. 
85 OAS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 22 de novembro de 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42628.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55929.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm


43 
 

O Brasil promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, por meio do Decreto nº 678, 

de 6 de novembro de 199286. 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) 87 , 

aprovada pela Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) na 

cidade de Banjul/Gâmbia em janeiro de 1981 e adotada pela XVIII Assembleia dos 

Chefes de Estado e Governo da OUA em Nairóbi/Quênia no dia 27 de julho de 198188, 

também prescreveu à possibilidade de concessão do asilo em seu artigo 12.3: “Toda 

pessoa tem o direito, em caso de perseguição, de buscar e de obter asilo em território 

estrangeiro, em conformidade com a lei de cada país e as convenções internacionais.” 

O asilo foi definido pelo dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas como a “prerrogativa que o Estado detém de acolher pessoa perseguida por 

motivos de delitos políticos, sem que, pelo exercício desse direito, nenhum outro 

Estado possa fazer qualquer reclamação.”89 

Importante destacar que a prevalência dos direitos humanos e a concessão de 

asilo político foram elencados como princípios das relações internacionais do Brasil 

nos incisos II e X do artigo 4º da Constituição Federal de 198890. 

Alexandre de Moraes91 conceitua o asilo político da seguinte forma: 

 

Asilo político consiste no acolhimento de estrangeiro por parte de um 
Estado que não o seu, em virtude de perseguição por ele sofrida e 
praticada por seu próprio país ou por terceiro. As causas motivadoras 
dessa perseguição, ensejadora da concessão do asilo, em regra são: 
dissidência política, livre manifestação de pensamento ou, ainda, 
crimes relacionados com a segurança do Estado, que não configurem 
delitos no direito penal comum. 

 

 
86 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 25 abr. 2020. 
87 A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) é o sistema regional africano 
de proteção dos direitos humanos, implementado à luz do norte estabelecido pelo sistema global de 
proteção dos direitos humanos, mais especificamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948. 
88  PFDC (PGR-MPF). Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul).     
01.1981. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/acesso-a-
informacao/internacional/carta-africana. Acesso em: 25 abr. 2020. 
89 SIDOU, J. M. Othon (Org.). Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 11. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 51. 
90 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 25 abr. 2020. 
91 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 22. 
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Por sua vez, Liliana Lyra Jubilut92 apresenta a seguinte definição para o instituto 

jurídico do asilo político: 

 

Por esse instituto jurídico um Estado tem o poder discricionário de 
conceder proteção a qualquer pessoa que se encontre sob sua 
jurisdição. É o que modernamente denomina-se asilo político, uma vez 
que é concedido a indivíduos perseguidos por razões políticas, e se 
subdivide em dois tipos: (1) asilo territorial – verificado quando o 
solicitante se encontra fisicamente no âmbito territorial do Estado ao 
qual solicita proteção; e (2) asilo diplomático – o asilo concedido em 
extensões do território do Estado solicitado como, por exemplo, em 
embaixadas, ou em navios, ou aviões da bandeira do Estado. 

 

No Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito de 

solicitar asilo e as condições impostas ao asilado, entre outras disposições, já estavam 

previstas nos artigos 28 e 29 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do 

Estrangeiro), sendo que a referida legislação foi revogada após a promulgação da Lei 

nº 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei de Migração). 

Nesse contexto, a proteção da pessoa ao direito de solicitar asilo e o seu 

conceito foram estabelecidos pelo artigo 27 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 201793: 

“O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou 

territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa.” 

Analisando o artigo acima colacionado, verifica-se a utilização do conceito 

restrito de asilo, ou seja, a conceituação do asilo político como gênero e do asilo 

diplomático e asilo territorial como suas espécies, estabelecendo assim a 

diferenciação entre o asilo e o refúgio. 

Nota-se ainda que o dispositivo comentado estabeleceu o asilo político como 

ato discricionário do Estado, demonstrando de tal modo a ausência de qualquer 

obrigação do Estado na concessão da solicitação, na medida em que possibilitou a 

utilização do fundamento de discricionariedade do Estado na análise da solicitação do 

asilo. 

 
92 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 38. (grifos da autora) 
93 BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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Utilizando esse fundamento, José Francisco Rezek94 afirma que: "Conceder 

asilo político não é obrigatório para Estado algum, e as contingências da própria 

política — exterior e doméstica — determinam, caso a caso, as decisões de governo." 

A Lei nº 13.445, de 24 de maio de 201795, estabeleceu ainda limitação clara à 

concessão do asilo político ao dispor no artigo 28 que: “Não se concederá asilo a 

quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra 

ou crime de agressão [...]”, bem como estabeleceu a situação de renúncia ao asilo em 

seu artigo 29: “A saída do asilado do País sem prévia comunicação implica renúncia 

ao asilo.” 

Em atendimento ao comando inserido no parágrafo único do artigo 27, a aludida 

Lei de Migração foi regulamentada pelo Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 

201796. 

Além de outras disposições, os artigos 108 e 109 do Decreto nº 9.199, de 20 

de novembro de 201797, regulamentaram que a perseguição de qualquer pessoa em 

determinado Estado, motivada por suas crenças, opiniões e filiação política ou por 

atos que possam ser considerados delitos políticos, ocasiona a possibilidade de 

concessão do instrumento de proteção denominado asilo político. Esse instrumento 

de proteção poderá ser concedido na forma de asilo diplomático, caso seja solicitado 

em local de extensão do território brasileiro, ou seja, no exterior em legações98, navios 

de guerra e acampamentos ou aeronaves militares brasileiros99, como também poderá 

ser concedido na forma de asilo territorial, caso seja solicitado em qualquer local do 

território brasileiro, independentemente da condição de regularidade do seu ingresso 

no território nacional. 

 
94 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 17. São Paulo: Saraiva, 
2018, p. 259. 
95 BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
96 BRASIL. Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9199.htm. Acesso em: 24 abr. 
2020. 
97 BRASIL. Decreto nº 9.199, ibid.  
98 O conceito de legação foi estabelecido pelo § 1º do artigo 109 do Decreto nº 9.199, de 20 de 
novembro de 2017, nos seguintes termos: “Considera-se legação a sede de toda missão diplomática 
ordinária e, quando o número de solicitantes de asilo exceder a capacidade normal dos edifícios, a 
residência dos chefes de missão e os locais por eles destinados para esse fim.” BRASIL. Decreto nº 
9.199, ibid.  
99 Segundo Liliana Lyra Jubilut: “[...] a concessão de asilo diplomático não acarreta obrigatoriamente a 
concessão de asilo territorial: o Estado pode achar outro Estado que receba o asilado.” JUBILUT, Liliana 
Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. 
São Paulo: Método, 2007, p. 38. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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Após a solicitação do asilo político, o requerente fará jus ao recebimento de 

protocolo com autorização provisória de residência100 até a decisão do seu pedido e, 

além de gozar de outros direitos no país, poderá solicitar a expedição de carteira de 

trabalho provisória, a inclusão no Cadastro de Pessoa Física e a abertura de conta 

bancária, nos termos do artigo 116 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 

2017101. 

O Ministério das Relações Exteriores exerce importante papel no tocante ao 

instrumento de proteção denominado asilo político, pois recebe as solicitações de 

asilo territorial, diretamente na sua representação regional ou via encaminhamento 

pelas unidades da Polícia Federal, bem como fornece consulta, por meio do Ministro 

de Estado das Relações Exteriores, sobre a concessão e revogação da concessão do 

asilo político; entretanto, a decisão a respeito do pedido de asilo político e da 

revogação de sua concessão102 será do Presidente da República, com supedâneo no 

inciso II e no § 2º do artigo 109 e no artigo 112 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro 

de 2017103. 

Seguindo esse entendimento, constata-se que a perseguição de qualquer 

pessoa em determinado Estado, motivada por suas crenças, opiniões e filiação 

política ou por atos que possam ser considerados delitos políticos, aciona o gatilho de 

proteção no tocante à possibilidade de solicitar o asilo político (asilo diplomático ou 

asilo territorial); entretanto, a concessão desse instrumento de proteção dependerá do 

ato discricionário do Estado. 

Posto isto, após delimitar as características do asilo, cumpre estabelecer o 

conceito, as características, as restrições e as formas de concessão do instituto central 

desta dissertação, o instituto do refúgio. 

 
100 Nos termos do parágrafo único do artigo 117 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, os 
familiares do solicitante, que se encontrem no território brasileiro, farão jus a autorização provisória de 
residência, observando o rol do artigo 153 do mesmo diploma. BRASIL. Decreto nº 9.199, de 20 de 
novembro de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Decreto/D9199.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
101 BRASIL. Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9199.htm. Acesso em: 25 abr. 
2020.  
102 O artigo 113 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, dispõe que: “Em nenhuma hipótese, 
a retirada compulsória decorrente de decisão denegatória de solicitação de asilo político ou revogatória 
da sua concessão será executada para território onde a vida e a integridade do imigrante possam ser 
ameaçadas.”. BRASIL, ibid. 
103 BRASIL, ibid.  



47 
 

Todavia, convém ressaltar que esta parte será destinada à construção do 

conceito atualmente utilizado, bem como ao estabelecimento das diferenças e 

semelhanças entre os institutos do refúgio e do asilo, haja vista que a digressão 

histórica acerca da origem do refúgio foi previamente realizada. 

Conforme já destacado, o surgimento do instituto do refúgio e o avanço no 

reconhecimento da minoria como instituição permanente estão diretamente ligados 

aos acontecimentos do início do século XX, mais especificamente aos acontecimentos 

no período da Primeira Guerra Mundial e no período do pós-guerra que impulsionaram 

a criação da Liga das Nações e da garantia aos chamados Minority Treaties (Tratados 

das Minorias), com o fito de assegurar proteção internacional aos milhares de 

indivíduos nessa condição de vulnerabilidade e de solucionar o problema acerca da 

discricionariedade do Estado na concessão do instituto do asilo. 

Não obstante a barbaridade das ações praticadas, durante e após a Primeira 

Guerra Mundial, e aos avanços protetivos acima mencionados, verifica-se a 

inexistência de um conceito totalmente delimitado de refugiado e de critérios 

individuais e abrangentes para o reconhecimento dessa condição nos instrumentos 

internacionais, bem como a inexistência de mecanismos internacionais totalmente 

capazes de proteger os indivíduos nessa condição de vulnerabilidade. 

Seguindo essa linha cronológica, constata-se que os maiores avanços no 

tocante ao reconhecimento da condição de refugiado e à ampliação da proteção 

internacional aos refugiados ocorreram após o término da Segunda Guerra Mundial, 

sobretudo em razão da construção de um conceito delimitado de refugiado, do 

estabelecimento de critérios para o reconhecimento dessa condição nos instrumentos 

internacionais e da criação de mecanismos internacionais para a proteção dos 

indivíduos. 

Entre outros progressos implementados, é preciso destacar que a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 104 , apesar da cristalina limitação 

temporal e geográfica de aplicabilidade, avançou na delimitação do conceito de 

refugiado, definindo, em seu Capítulo I, artigo 1º, A., 2, o refugiado como qualquer 

indivíduo que: 

 
104 ACNUR (ORG.). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refu
giados. Acesso em: 28 abr. 2020. 
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[...], em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra 
fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, 
devido ao referido temor, não quer voltar a ele. 

 

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 estabeleceu, em 

âmbito global, a definição do termo refugiado e a sua aplicabilidade, adotando critérios 

delimitados para o reconhecimento do chamado status de refugiado. 

Analisando minuciosamente o texto do artigo acima colacionado, observa-se 

que a referida Convenção estabeleceu critérios restritivos de aplicabilidade fundados 

em princípios de limitação temporal e geográfica105 ao definir que o termo refugiado 

seria aplicado a qualquer pessoa em consequência dos acontecimentos ocorridos 

antes de 1º de janeiro de 1951. 

Desta forma, os critérios restritivos de aplicabilidade (limitação temporal e 

geográfica), utilizados para a conceituação de refugiado pela Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951, limitaram demasiadamente o reconhecimento do 

status de refugiado, refletindo a visível impossibilidade de solucionar os novos fluxos 

de refugiados oriundos do pós-Segunda Guerra Mundial. 

Entretanto, esta restrição de aplicabilidade foi solucionada pelo Protocolo de 

1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, na medida em que retirou a limitação 

temporal e geográfica outrora estabelecida, com a consequente revisão e ampliação 

do referido conceito a todos os refugiados. 

O artigo 1º do Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados106, 

estabelece as seguintes disposições gerais: 

 

 
105  Ressalte-se que o estudo sobre o critério restritivo de aplicabilidade fundado em princípio de 
limitação temporal, também denominada de reserva temporal, e do critério restritivo de aplicabilidade 
fundado em princípio de limitação geográfica, também denominada de reserva geográfica, será 
aprofundado, posteriormente, em tópico específico sobre a Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, em razão da 
importância dos instrumentos para a proteção internacional dos refugiados. 
106 ACNUR (ORG.). Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados. 1967. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protoc
olo_de_1967.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protoc
olo_de_1967. Acesso em: 28 abr. 2020. 
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§1. Os Estados Membros no presente Protocolo comprometer-se-ão a 
aplicar os artigos 2 a 34, inclusive, da Convenção aos refugiados, 
definidos a seguir. 
§2. Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo no 
que diz respeito à aplicação do §3 do presente artigo, significa 
qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo primeiro 
da Convenção, como se as palavras "em decorrência dos 
acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e..." e as 
palavras "...como conseqüência de tais acontecimentos" não 
figurassem do §2 da seção A do artigo primeiro. 
O presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem 
nenhuma limitação geográfica; entretanto, as declarações já feitas em 
virtude da alínea “a” do §1 da seção B do artigo1 da Convenção 
aplicar-se-ão, também, no regime do presente Protocolo, a menos que 
as obrigações do Estado declarante tenham sido ampliadas de 
conformidade com o §2 da seção B do artigo 1 da Convenção. 
 

A delimitação do conceito de refugiado é extremamente importante para a 

aplicação correta do instituto internacional de proteção aos indivíduos que se 

encontram em tal situação de vulnerabilidade, demonstrando a relevância da 

discussão travada a respeito da definição do termo refugiado, ou seja, a ideia central 

desta discussão está vinculada à pretensão de estabelecer os parâmetros para a 

aplicação do instituto internacional do refúgio e não à tentativa desnecessária de 

trabalhar a semântica do termo. 

Além dessa limitação temporal e geográfica, a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951 instituiu o fundado temor de perseguição como condição para 

o reconhecimento do refugiado, contudo, somente o temor de perseguição por motivos 

de raça, nacionalidade, grupo social, religião ou opiniões políticas. 

Conquanto haja a possibilidade inicial de classificar o temor de perseguição 

como um elemento subjetivo, tendo em vista que a Convenção não exige o ato da 

perseguição para o reconhecimento da condição de refugiado, bastando apenas o 

sentimento da pessoa em relação ao denominado temor de perseguição para o 

reconhecimento desta condição, impende destacar que a expressão fundado temor 

de perseguição demonstra a necessidade de fundamentar o sentimento por meio de 

uma situação objetiva, ou seja, utilizar os elementos subjetivo e objetivo para 

demonstrar um dos motivos elencados no artigo 1º, A., 2, da Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951. 

Em setembro de 1979, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) lançou a primeira edição do Manual de Procedimentos e 
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Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado107, em consonância com a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1967 

Relativos ao Estatuto dos Refugiados, expondo nos parágrafos 41 e 42 a forma de 

avaliação dos elementos subjetivo e objetivo: 

 

41. Dada a importância que a definição atribui ao elemento subjetivo, 
uma avaliação da credibilidade das declarações é indispensável 
quando o caso não for suficientemente claro a partir dos fatos já 
registrados. Deve-se considerar os antecedentes pessoais e familiares 
do solicitante, a sua relação com certo grupo racial, religioso, nacional, 
social ou político, a sua própria interpretação da situação e a sua 
experiência pessoal – por outras palavras, tudo o que possa indicar 
que o motivo determinante para o seu pedido é o temor, que deve ser 
razoável. Contudo, um temor exagerado pode ser fundado quando for 
justificado diante de todas as circunstâncias do caso. 
42. Quanto ao elemento objetivo, é necessário avaliar as declarações 
feitas pelo solicitante. As autoridades competentes para determinar a 
condição de refugiado não estão obrigadas a avaliar as condições 
existentes no país de origem do requerente. No entanto, as 
declarações do solicitante não podem ser consideradas em abstrato, 
devendo ser analisadas no contexto da situação concreta e dos 
antecedentes relevantes. Um conhecimento das condições objetivas 
do país de origem do solicitante – ainda que não seja um objetivo em 
si mesmo – é um elemento importante para a verificação da 
credibilidade das declarações prestadas. Geralmente, o temor do 
solicitante pode ser considerado como fundado se ele consegue 
demonstrar, de modo razoável, que a sua permanência no país de 
origem se tornou intolerável pelos motivos previstos na definição de 
refugiado, ou que, por esses mesmos motivos, seria intolerável 
retornar ao seu país de origem. 

 

Em regra 108 , a caracterização da perseguição para o reconhecimento da 

condição de refugiado será realizada pela identificação de ameaça à vida ou à 

 
107 ACNUR (ORG.). Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 
Refugiado: de Acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativos ao Estatuto dos 
Refugiados. 03 de dezembro de 2011. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos_e_critérios_para_a_determinação_da_condição
_de_refugiado.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. 
108 Os parágrafos 52 e 53 do Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição 
de Refugiado estabelecem que: “52. Para avaliar se outras ameaças ou ações prejudiciais podem 
configurar uma perseguição, é preciso analisar as circunstâncias específicas de cada caso, incluindo o 
elemento subjetivo a que se fez referência em parágrafos anteriores. O caráter subjetivo do temor de 
perseguição exige uma apreciação das opiniões e sentimentos da pessoa em questão. [...] 53. Além 
disso, o solicitante pode ter sofrido várias medidas que, por si só, não constituem perseguição (por 
exemplo, discriminação de diferentes formas), as quais podem estar combinadas com outros fatores 
adversos (por exemplo, ambiente de insegurança generalizada no país de origem). Em tais situações, 
os diversos elementos envolvidos podem, se considerados conjuntamente, levar o solicitante a um 
estado de espírito que pode justificar o fundado temor de perseguição por “motivos cumulativos”. [...]”. 
Ibid. 
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liberdade e de quaisquer violações graves aos direitos humanos por motivos de raça, 

nacionalidade, grupo social, religião ou opiniões políticas109. 

No tocante aos motivos que ocasionam a caracterização da perseguição para 

o reconhecimento da condição de refugiado, convém destacar que o parágrafo 68 do 

Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 

Refugiado110 dispõe que, atualmente: 

 

[...] raça deve ser entendida no seu sentido mais amplo incluindo todos 
os tipos de grupos étnicos que, segundo o uso comum, são 
considerados como “raças”. Frequentemente, essa noção engloba, 
também, membros de grupos sociais específicos de origem comum, 
formando uma minoria no seio de uma vasta população. 

 

Já o parágrafo 72 do Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação 

da Condição de Refugiado111 explica que a perseguição ocasionada pela religião: 

 

[...] pode assumir várias formas, tais como a proibição de fazer parte 
de uma comunidade religiosa, de praticar o culto em privado ou em 
público, da educação religiosa ou a imposição de graves medidas 
discriminatórias sobre pessoas por praticarem a sua religião ou 
pertencerem a uma comunidade religiosa específica. 

 

O Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 

Refugiado 112  estabeleceu, no parágrafo 74, que, em relação à nacionalidade, a 

perseguição não está restrita àqueles indivíduos que possuem um vínculo jurídico com 

determinado Estado, haja vista que também “[...] pode consistir em ações e medidas 

adversas dirigidas contra uma minoria nacional (étnica, lingüística) e, em 

determinadas circunstâncias, o fato de pertencer a essa minoria pode, por si só, 

fundamentar o temor de perseguição.” 

Prosseguindo na análise dos motivos que ocasionam a caracterização da 

perseguição, mais especificamente do motivo grupo social, essas perseguições 

geralmente são realizadas em face de pessoas que pertencem a um grupo social 

 
109 A condição de refugiado poderá ser reconhecida por meio da identificação de um ou de uma 
combinação dos motivos da perseguição.  
110 ACNUR (ORG.). Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 
Refugiado: de Acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativos ao Estatuto dos 
Refugiados. 03 de dezembro de 2011. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos_e_critérios_para_a_determinação_da_condição
_de_refugiado.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. 
111 Ibid.  
112 Ibid. 



52 
 

específico, ou seja, existe uma semelhança em relação à origem, ao estilo de vida e 

à condição social dessas pessoas, conforme parágrafo 77 do Manual de 

Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado113. 

A perseguição por motivo de opiniões políticas é àquela geralmente realizada 

em decorrência da opinião crítica lançada aos métodos ou às políticas praticadas e 

que não são toleradas pelas autoridades de determinado governo, com supedâneo no 

parágrafo 80 do Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da 

Condição de Refugiado114. 

Inegavelmente, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o 

Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados e o Manual de Procedimentos 

e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado avançaram, em âmbito 

global, ao delimitar o conceito de refugiado e a sua aplicabilidade, como também ao 

adotar critérios delimitados para o reconhecimento do chamado status de refugiado e, 

notadamente, ao estabelecer mecanismos de proteção para as pessoas que se 

encontram nessa situação vulnerável. 

Apesar dessa evolução, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951 e o Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados utilizaram um 

conceito geral, restrito e estático para delimitar o refugiado, não refletindo de tal modo 

a realidade contemporânea vivenciada em diversas regiões do planeta. 

Por conseguinte, vislumbra-se que o Manual de Procedimentos e Critérios para 

a Determinação da Condição de Refugiado declarou essa limitação ao reconhecer, de 

forma ainda genérica, a possibilidade de configuração da perseguição, pela avaliação 

de outras ameaças. 

Seguindo o espírito de ampliação do conceito de refugiado, a Convenção da 

Organização da Unidade Africana (OUA), que rege os aspectos específicos dos 

problemas dos refugiados na África, foi adotada pela Conferência dos Chefes de 

Estado e do Governo, realizada na Sexta Sessão Ordinária da cidade de Adis Abeba, 

em 10 de setembro de 1969. 

 
113 ACNUR (ORG.). Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de 
Refugiado: de Acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativos ao Estatuto dos 
Refugiados, 03 de dezembro de 2011. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos_e_critérios_para_a_determinação_da_condição
_de_refugiado.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. 
114 Ibid. 
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Além de incorporar as definições internacionais anteriormente estabelecidas, a 

Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA), de 10 de setembro de 

1969115, adotou, no item 2 do artigo I, a seguinte extensão para o termo refugiado: 

 

[...] aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, 
ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que 
perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade 
do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja 
obrigada a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio 
noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade. 

 

Dessa forma, verifica-se que a Convenção da OUA adotou o conceito ampliado 

de refugiado ao reconhecer que os novos motivos de agressão, ocupação externa, 

dominação estrangeira e acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública 

podem configurar a condição de refugiado. 

Diante da cristalina limitação do conceito e da situação na América Central, 

ocasionada pela afluência em massa de refugiados, a Declaração de Cartagena, 

adotada pelo Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América 

Central, México e Panamá, realizado na cidade de Cartagena das Índias entre os dias 

19 e 22 de Novembro de 1984116, reiterou, em sua terceira conclusão, a necessidade 

de encarar a extensão do conceito de refugiado, aplicando a seguinte definição: 

 

[...] a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua 
utilização na região é o que, além de conter os elementos da 
Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como 
refugiados as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a 
sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela 
violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a 
violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que 
tenham perturbado gravemente a ordem pública. 

 

Nesse sentido, houve a ampliação do conceito de refugiado por meio da 

Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 22 de novembro de 1984, na 

medida em que recomendou a extensão do reconhecimento da condição de refugiado 

em decorrência de novos motivos de ameaça à vida, à segurança e à liberdade, mais 

 
115 CPR (ORG.). Convenção da Organização de Unidade Africana (OUA). 20 de junho de 1974. 
Disponível em: http://refugiados.net/1cpr/www/legislacao/leis/asilo2/2couaapr.html. Acesso em: 30 abr. 
2020. 
116  ACNUR (ORG.). Declaração de Cartagena. 22 de novembro de 1984. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declar
acao_de_Cartagena.pdf. Acesso em: 30 abr. 2020. 
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especificamente pelos motivos de violência generalizada, agressão estrangeira, 

conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos e de outras circunstâncias 

que tenham perturbado gravemente a ordem pública. 

No Brasil, a Lei nº 9.474 foi promulgada em 22 de julho de 1997, apresentando 

o conceito e as condições para o reconhecimento da condição de refugiado, ao definir 

o aparato para a devida implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, com o 

escopo de fornecer indispensável resposta humanitária para essa situação de extrema 

vulnerabilidade. 

A referida legislação também adotou o conceito ampliado de refugiado, pois, 

além de incorporar as definições internacionais, ampliou o reconhecimento da 

condição de refugiado aos indivíduos que estão em situação de grave e generalizada 

violação de direitos humanos. 

A definição do conceito de refugiado e a ampliação do reconhecimento desta 

condição foram elencadas logo no primeiro artigo da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 

1997117: 

 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:  
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-
se à proteção de tal país;  
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 
sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 
função das circunstâncias descritas no inciso anterior;  
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país. 

 

Entre outros avanços protetivos, a Lei nº 9.474/97 ampliou os efeitos do 

reconhecimento da condição do refugiado ao seu grupo familiar, desde que observada 

a dependência econômica e a residência em território nacional. 

A extensão desses efeitos ao grupo familiar do refugiado foi devidamente 

instrumentalizada pelo artigo 2º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997118: 

 

Art. 2º Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao 
cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais 

 
117  BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 30 abr. 2020. 
118 Ibid.  
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membros do grupo familiar que do refugiado dependerem 
economicamente, desde que se encontrem em território nacional. 
 

Verifica-se a importância da análise apurada da situação para o devido 

reconhecimento e caracterização da condição do refugiado, uma vez que o 

reconhecimento desta condição reflete, inclusive, na extensão dos efeitos ao grupo 

familiar do refugiado. 

As consequências produzidas pelas situações de ameaças ou perseguições, 

por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas e da grave 

e generalizada violação de direitos humanos que sofrem os indivíduos no seu país de 

origem, evidenciam que a caracterização da condição de refugiado está 

intrinsecamente ligada ao perigo da situação e ao necessário deslocamento dos 

indivíduos para buscar segurança em outro Estado. 

Essa condição específica de vulnerabilidade é ocasionada, geralmente, pela 

constante violação à liberdade, integridade física e dignidade humana, sendo que os 

indivíduos são forçados a deixar seu país de origem para buscar proteção em outros 

Estados e, por conseguinte, não podem regressar ao local em que sua vida está 

ameaçada, demandando o reconhecimento da condição de refugiado e o 

estabelecimento de mecanismos de proteção. 

A principal semelhança entre o refúgio e o asilo está diretamente ligada às 

finalidades e às aplicações práticas, tendo em vista que os dois institutos estão 

fundados na solidariedade internacional e possuem caráter humanitário de aplicação, 

pois ambos os institutos “[...] visam à proteção da pessoa humana, em face da sua 

falta no território de origem ou de residência do solicitante, a fim de assegurar e 

garantir os requisitos mínimos de vida e de dignidade [...]”119. 

Apresentando as diferenças entre os institutos, Valério de Oliveira Mazzuoli120 

conceitua o asilo e, logo em seguida, o refúgio, conforme se lê: 

 

Trata-se do recebimento de estrangeiro em território nacional, sem os 
requisitos de ingresso, para evitar punição ou perseguição baseada 
em crime de natureza política ou ideológica – ou crime comum conexo 
com delito político –, geralmente (mas não necessariamente) cometido 
em seu país de origem. Não se trata aqui do instituto do refúgio, que 
tem sua concessão baseada em motivos de perseguição por raça, 

 
119 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 43. 
120  PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 221. 
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religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou 
opinião política. 

 

Nesse contexto, verifica-se que o rol de motivos caracterizadores da condição 

de refugiado é mais abrangente, pois, ao definir cristalinamente as hipóteses legais 

de configuração do instituto do refúgio nos diplomas internacionais e nacionais, 

garantiu proteção aos direitos civis, políticos e humanos, enquanto o instituto do asilo 

possui limitação de configuração estabelecida em relação ao caráter político da 

perseguição. 

Ademais, constata-se que o instituto do asilo político, em seu sentido estrito, é 

uma construção jurídica insculpida e aplicada, sobretudo, na América Latina, 

diferentemente do instituto do refúgio que possui aplicação e efetividade internacional. 

Contudo, esse costume e construção regional não impedem que o instituto do asilo 

político seja utilizado e aplicado por outros Estados, caso não haja vedação expressa 

pelo seu sistema regional de proteção, em razão da própria discricionariedade do 

Estado para a concessão deste instituto. 

Além das diferenças já apontadas durante a construção deste capítulo e de 

outras existentes, é preciso destacar que uma das principais diferenças entres os 

institutos está relacionada às hipóteses de concessão, haja vista que a concessão do 

instrumento de proteção, denominado asilo político, dependerá de ato discricionário 

do Estado. 

Explicando as principais diferenças entre os institutos, Liliana Lyra Jubilut121 

afirma que: 

 

Diferem, ainda, quanto à associação do refúgio a um órgão 
internacional que fiscalize a sua proteção e ao fato de o asilo ser, como 
já mencionado, um ato discricionário do Estado concedente, muito 
porque, para aquele, existem regras internacionais que estipulam 
critérios objetivos para o reconhecimento do status de refugiado, o que 
não ocorre com este. Ademais, do reconhecimento do status de 
refugiado decorrem obrigações internacionais para o Estado de 
acolhida, o que não ocorre com o asilo político ou territorial. 

 

Logo, não obstante as diferenças claras entre o refúgio e o asilo, constata-se a 

semelhança na finalidade e na essência dos institutos, uma vez que são utilizados 

 
121 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 44. 
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para proteger os indivíduos perseguidos em seu Estado de origem, sustentando assim 

os argumentos acerca do caráter de complementaridade dos institutos. 

 

2.2.3 “Refugiados ambientais” 

 

As guerras, as perseguições motivadas pela religião, raça, nacionalidade ou 

pertinência a um grupo social, e a grave e generalizada violação de direitos humanos 

sempre foram as principais causas determinantes para o aumento massivo e 

desordenado das migrações forçadas e os principais gatilhos para o aumento 

desenfreado das solicitações de refúgio. 

Apesar disso, as catástrofes ambientais e econômicas vivenciadas em alguns 

lugares do planeta estão ampliando o cenário desta discussão e estão ganhando 

relevância na sociedade contemporânea, posto que estas “novas causas” 

impulsionam demasiadamente o aumento das migrações forçadas e das solicitações 

de refúgio. 

A evolução e ampliação do conceito de refugiado estimulou a discussão a 

respeito da possibilidade de reconhecimento desta condição por meio de novos 

motivos, haja vista que os mencionados instrumentos de proteção utilizaram termos 

genéricos, principalmente relacionados à violação dos direitos humanos, bem como 

autorizaram a utilização de análise subjetiva para a avaliação da solicitação deste 

reconhecimento. 

Essa evolução e ampliação do conceito demonstra a tentativa, ainda tímida, de 

observar os reflexos do cenário atual em consequência da modificação de uma 

situação anteriormente estabelecida, com o intuito de tentar introduzir a possibilidade 

de extensão do campo de proteção. 

Nesse campo de ampliação do conceito, observa-se o surgimento do debate 

sobre a possibilidade de reconhecimento dos chamados refugiados ambientais e 

refugiados econômicos. 

Em relação aos chamados refugiados ambientais, a configuração da situação 

está diretamente ligada àquelas “[...] pessoas que precisam se deslocar forçosamente, 

abandonando sua morada habitual devido a mudanças ambientais e climáticas que 

ameaçam as suas vidas.”122 

 
122 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Direitos humanos e hospitalidade: a proteção internacional 
para apátridas e refugiados. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 33. 
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Afirmando que esses deslocamentos forçados são acionados por gatilhos 

denominados eventos climáticos, Erika Pires Ramos123 acrescenta que os refugiados, 

migrantes ou deslocados ambientais são: 

 

[...] indivíduos, grupos ou comunidades forçados a sair dos seus locais 
de origem ou de residência permanente – temporária ou 
definitivamente – em razão de eventos ambientais súbitos ou de início 
lento, que afetam significativamente a qualidade de vida e a 
sobrevivência no ambiente afetado ou que inviabilizam a permanência 
em situações extremas nas quais o ambiente se torna inabitável em 
razão de degradação ou impacto ambiental irreversível ou do 
desaparecimento progressivo do próprio ambiente afetado. 

 

Carolina de Abreu Batista Claro124, associando os deslocamentos forçados às 

causas antropogênicas, naturais e mistas, apresenta o seguinte conceito para os 

chamados refugiados ambientais: 

 

“Refugiados ambientais” são refugiados não convencionais e são 
migrantes forçados, interna ou internacionalmente, temporária ou 
permanentemente, em situação de vulnerabilidade e que se veem 
obrigados a deixar sua morada habitual por motivos ambientais de 
início lento ou de início rápido, causados por motivos naturais, 
antropogênicos ou pela combinação de ambos. 

 

Os motivos antropogênicos estão diretamente ligados às ações humanas no 

meio ambiente, os motivos naturais estão ligados aos eventos ambientais que 

ocorrem independentemente das ações humanas no meio ambiente e os motivos 

mistos estão ligados à combinação dos dois primeiros motivos, ou seja, ambos os 

motivos influenciam para os deslocamentos forçados.125 

Nesse sentido, além dos desastres naturais habitualmente conhecidos, a 

exemplo de terremotos ou tsunamis, outros eventos climáticos podem ocasionar os 

deslocamentos forçados dos indivíduos, como inundações, secas, deslizamentos de 

 
123 RAMOS, Erika Pires. Refugiados, migrantes ou deslocados ambientais: uma abordagem inspirada 
na proteção do meio ambiente e nos direitos humanos. In: LEITE, José Rubens Morato (Coord.). 
Manual de direito ambiental.  São Paulo: Saraiva, 2015, p. 739-740. 
124  CLARO, Carolina de Abreu Batista. A proteção dos “refugiados ambientais” no direito 
internacional. Tese de Doutorado em Direito Internacional apresentada à Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2015, p. 4. 
125 CLARO, Carolina de Abreu Batista. O conceito de “refugiado ambiental”. In: JUBILUT, Liliana Lyra; 
RAMOS, Érika Pires; CLARO, Carolina de Abreu Batista; CAVEDON-CAPDEVILLE, Fernanda de 
Salles (Orgs.). “Refugiados ambientais”. Boa Vista: Editora da UFRR, 2018, p. 70. 
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terra, e ainda outros eventos no meio ambiente ocasionados pela ação humana, como 

desmatamento, incêndios florestais, acidentes nucleares, entre outros. 

Alguns exemplos desses deslocamentos forçados ocasionados pela ação 

humana no meio ambiente foram vivenciados recentemente pelos brasileiros, como o 

desastre ambiental provocado pelo rompimento da “Barragem de Fundão” no 

município de Mariana (MG), em 05 de novembro de 2015, e o desastre ambiental 

provocado pelo rompimento da “Barragem I da Mina Córrego do Feijão” no município 

de Brumadinho (MG), em 25 de janeiro de 2019. 

Os impactos ambientais, algumas vezes causados ou agravados pelos próprios 

humanos, elevaram o número de desastres ambientais e impactaram diretamente as 

migrações forçadas, bem como, por consequência lógica, aumentaram a visibilidade 

da categoria dos chamados refugiados ambientais, comprovando a expressa 

relevância das discussões travadas na sociedade contemporânea no que concerne a 

esta temática. 

Os efeitos drásticos provocados pelos motivos climáticos foram detalhados no 

levantamento estatístico realizado, durante o período de 1998 a 2017, pelo Escritório 

das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres126, sendo que 1,3 milhão de 

pessoas perderam a vida em decorrência de desastres climáticos e geofísicos, bem 

como que esses desastres deixaram mais de 4,4 bilhões de pessoas feridas, sem 

moradia, deslocadas ou necessitadas de ajuda emergencial. 

De acordo com o Internal Displacement Monitoring Centre127, cerca de 17,2 

milhões de pessoas se deslocaram em consequência dos desastres ambientais ou 

riscos relacionados ao clima, principalmente em decorrência das tempestades, no ano 

de 2018. Já em 2019, cerca de 24,9 milhões de pessoas se deslocaram em 

consequência dos desastres ambientais ou riscos relacionados ao clima128. 

 
126  UNISDR. Economic losses, poverty and disasters 1998-2017. 2018. Disponível em: 
https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf. Acesso em: 30 abr. 2020. 
127 Em 2018, foram registrados 28 milhões de novos deslocamentos para 148 países e territórios, em 
decorrência de conflitos e desastres, sendo que quase 61% de todos os novos deslocamentos internos 
foram ocasionados por desastres ou riscos relacionados ao clima. IDMC. Global report on internal 
displacement. 2019. Disponível em: https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-IDMC-GRID.pdf. Acesso em: 30 abr. 
2020. 
128 No ano de 2019, foram registrados 33,4 milhões de novos deslocamentos internos em 145 países e 
territórios, em decorrência de conflitos e desastres, sendo que quase 75% de todos os novos 
deslocamentos internos foram ocasionados por desastres ou riscos relacionados ao clima. IDMC. 
Global report on internal displacement. 2020. Disponível em: https://www.internal-
displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf. Acesso em: 30 abr. 
2020. 
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Apesar das consequências drásticas, as situações vivenciadas por estes 

indivíduos, que são forçados ao deslocamento pelas catástrofes ou demais motivos 

ambientais, foram excluídas daquelas situações caracterizadoras do refúgio, em 

decorrência da restrição ao conceito de refugiado, estabelecida pela Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, pelo Protocolo de 1967 Relativo ao 

Estatuto dos Refugiados e pelas legislações nacionais. 

Sidney Guerra129 afirma que, conquanto haja semelhança nos motivos que 

ocasionam a condição de refugiado, os desastres ou demais motivos ambientais não 

foram contemplados pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951: 

 

No caso do refugiado ambiental, verifica-se que as motivações que 
levam uma pessoa a se retirar de sua casa, de seu país, são parecidas 
com os casos já consagrados na Convenção de 1951, sendo certo 
afirmar que essas pessoas que saíram de seus respectivos lugares de 
origem o fizeram em decorrência das mudanças ambientais que 
tornaram suas vidas ameaçadas ou insustentáveis.  
Diante desse quadro, também é possível que as pessoas façam um 
deslocamento interno (no âmbito doméstico do Estado) ou 
deslocamentos externos, onde se evidencia a mudança de um país e, 
por consequência, a busca de um refúgio. 
[...] 
Como assinalado neste estudo, o conceito de refugiado está 
associado a problemas de natureza social, política e econômica e não 
contempla a saída do país em razão de problemas ambientais 
irreversíveis. 

 

Em contraposição, Carolina de Abreu Batista Claro130 defende que, a despeito 

da limitação estabelecida pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951, os “refugiados ambientais” são refugiados não convencionados: 

 

Embora a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) 
limite quem são refugiados conforme cinco categorias sobre as quais 
oferecer proteção, das quais as causas ambientais foram excluídas, 
entende-se que os “refugiados ambientais” são refugiados não 
convencionais, posto que são refugiados, mas não dentre aqueles 
protegidos pela Convenção da ONU de 1951. 

 

 
129 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 683-684. 
130  CLARO, Carolina de Abreu Batista. A proteção dos “refugiados ambientais” no direito 
internacional. Tese de Doutorado em Direito Internacional apresentada à Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2015, p. 71. 
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De acordo com Carolina de Abreu Batista Claro131, a categoria refugiados não 

convencionais advém da inexistência de proteção jurídica específica para os 

chamados refugiados ambientais no direito internacional, bem como em decorrência 

da limitação protetiva estabelecida pela Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e pelo Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, 

tendo em vista que não houve inclusão das causas ambientais como objeto de 

proteção. 

Nesse contexto, não obstante à constatação assustadora e preocupante 

realizada nos levantamentos estatísticos acerca dos números de migrações forçadas 

por motivos ambientais, os chamados refugiados ambientais não estão inseridos no 

conceito de refugiado instituído pelos instrumentos de proteção e, por conseguinte, 

estão totalmente desamparados em relação aos aludidos instrumentos protetivos. 

Para Marcelo Gomes Sodré e Roberto Baptista Dias da Silva132, apesar da 

inexistência de proteção jurídica específica para os chamados refugiados ambientais 

no direito internacional e da ausência de referência explícita aos integrantes dessa 

categoria na legislação brasileira, o direito interno acolheu a categoria dos refugiados 

ambientais, na medida em que autorizou, em seu artigo 1º, inciso III, da Lei nº 9.474, 

de 22 de julho de 1997, o reconhecimento da condição de refugiado aos indivíduos 

que estão em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, bem 

como em razão do reconhecimento da proteção do meio ambiente como direito 

fundamental, sendo que o deslocamento forçado oriundo da violação, de forma grave 

e generalizada, desse direito poderá também ocasionar o reconhecimento da 

condição de refugiado. 

Porém, os artigos 14, § 3º, e 30, I, "c", da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 

2017 133 , reforçaram o entendimento de que não houve inclusão das causas 

ambientais como objeto de proteção, por meio da concessão do refúgio, ou seja, que 

os migrantes forçados por motivos ambientais não estão inseridos no conceito de 

 
131 CLARO, Carolina de Abreu Batista. A proteção dos “refugiados ambientais” no direito 
internacional. Tese de Doutorado em Direito Internacional apresentada à Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2015, p. 72. 
132 SODRÉ, Marcelo Gomes; SILVA, Roberto Baptista Dias da. Refugiados ambientais: uma justiça a 
ser feita. In: PINTO, Eduardo Vera-Cruz; PERAZZOLO, José Rodolpho; BARROSO, Luís Roberto; 
SILVA, Marco Antonio Marques da; CICCO, Maria Cristina de (Coords.). Refugiados, Imigrantes e 
Igualdade dos Povos – estudos em homenagem a António Guterres. São Paulo: Quartier Latin, 2017, 
p. 945-947. 
133 BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 01 mai. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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refugiado, uma vez que estabeleceram somente o visto temporário para acolhida 

humanitária e concessão de residência provisória aos indivíduos nessa condição 

migratória134, veja-se: 

 

Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que 
venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo 
determinado135 e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes 
hipóteses:  
I - o visto temporário tenha como finalidade: 
[...] 
c) acolhida humanitária; 
[...] 
§ 3º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser 
concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de 
grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de 
calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave 
violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, 
ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. 
[...] 
Art. 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao 
imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em 
uma das seguintes hipóteses: 
I - a residência tenha como finalidade: 
[...] 
c) acolhida humanitária; 

 

A possibilidade da concessão de visto temporário para a acolhida humanitária 

e da concessão de residência provisória pelo prazo de dois anos no Brasil, com a 

possibilidade de alteração desse prazo, para os cidadãos haitianos e apátridas 

residentes no território da República do Haiti136, foram reconhecidas recentemente 

 
134 No mesmo sentido, a possibilidade de concessão do visto temporário para acolhida humanitária foi 
regulamentada pelo inciso I, c, do artigo 33, pelo artigo 36 e pelo inciso IV do artigo 145 do Decreto nº 
9.199, de 20 de novembro de 2017. BRASIL. Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9199.htm. Acesso em: 02 mai. 
2020. 
135 De acordo com § 1º do artigo 145 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a autorização 
de residência concedida através visto temporário para acolhida humanitária poderá ser alterada para 
prazo indeterminado, em decorrência de ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança 
Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho. BRASIL. Ibid. 
136 A Portaria Interministerial nº 17, de 19 de novembro de 2018, estendeu a data inicialmente fixada 
para a realização dos requerimentos pelos indivíduos que tinham ingressado no Brasil ao alterar a 
Portaria interministerial nº 10, de 6 de abril de 2018, possibilitando o requerimento da autorização de 
residência para acolhida humanitária até o dia 20 de novembro de 2019. BRASIL. Portaria 
Interministerial nº 17, de 19 de novembro de 2018. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51057186/do1-
2018-11-21-portaria-interministerial-n-17-de-19-de-novembro-de-2018-51057118. Acesso em: 02 mai. 
2020. 
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pelo governo brasileiro por meio da Portaria Interministerial nº 10, de 6 de abril de 

2018137. 

No presente caso, verifica-se a conduta do governo brasileiro no tocante ao 

tratamento prioritário para fins humanitários, em decorrência do aumento expressivo 

do fluxo migratório, após o terremoto que atingiu o Haiti no dia 12 de janeiro de 2010, 

porém, sem estender os direitos específicos dos refugiados para os migrantes 

forçados por motivos ambientais. 

Diante do aumento expressivo no fluxo migratório dos venezuelanos e de 

outras situações migratórias, o governo brasileiro adotou postura diferente, 

fundamentada no atendimento do interesse da política migratória nacional, ao 

reconhecer a possibilidade da concessão de residência provisória pelo prazo de dois 

anos no Brasil, com a possibilidade de alteração desse prazo, para o imigrante que 

estiver em território brasileiro e ser nacional de país fronteiriço, onde não esteja em 

vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e 

países associados, conforme Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 

2018138.139 

Em que pesem as análises e concessões de algumas solicitações de 

reconhecimento da condição de refugiado realizadas por venezuelanos, constata-se 

nesse caso a conduta do governo brasileiro no tocante ao tratamento prioritário para 

fins de atendimento ao interesse da política migratória nacional, em razão da situação 

insustentável, principalmente nas fronteiras do país, com o aumento expressivo do 

fluxo migratório. Entretanto, sem estender os direitos específicos dos refugiados para 

 
137 A referida Portaria “dispõe sobre a concessão do visto temporário e da autorização de residência 
para fins de acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas residentes na República do Haiti.” 
BRASIL. Portaria Interministerial nº 10, de 6 de abril de 2018. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=57&data=09/04/2018. 
Acesso em: 02 mai. 2020. 
138 A aludida Portaria “dispõe sobre a concessão de autorização de residência ao imigrante que esteja 
em território brasileiro e seja nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de 
Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e países associados, a fim de atender 
a interesses da política migratória nacional.” BRASIL. Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março 
de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-
14-de-marco-de-2018-6653694. Acesso em: 02 mai. 2020. 
139 A Portaria Interministerial nº 15, de 27 de agosto de 2018, flexibilizou o rol de documentos exigidos 
e simplificou o procedimento para o requerimento da autorização de residência ao alterar a Portaria 
Interministerial nº 9, de 14 de março de 2018, possibilitando a dispensa de documento através da 
autodeclaração do requerente em casos específicos. BRASIL. Portaria Interministerial nº 15, de 27 
de agosto de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38537714/do1-2018-08-28-portaria-interministerial-n-15-
de-27-de-agosto-de-2018-38537352. Acesso em: 02 mai. 2020. 
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esses migrantes, haja vista que grande parte dos indivíduos foram classificados como 

migrantes forçados por motivos econômicos. 

Portanto, as migrações forçadas por motivos ambientais e a utilização do termo 

ou a discussão sobre o termo adequado para caracterizar os indivíduos nessas 

condições não são considerados eventos ou temas novos. No entanto, a sociedade 

contemporânea precisa enfrentar os novos desafios ocasionados por esses 

acontecimentos, considerando que a restrição na caracterização desses indivíduos 

como refugiados reflete diretamente na exclusão da garantia de proteção estabelecida 

pelos instrumentos normativos internacionais e nacionais. 

 

2.2.4 “Refugiados econômicos” 

 

Conforme descrito no item anterior, alguns eventos relacionados ao aspecto 

econômico, enfrentados em determinados lugares do planeta, são considerados como 

verdadeiros fatores de propulsão para o aumento das migrações e das solicitações de 

reconhecimento da condição de refugiado fundadas neste aspecto. 

O processo de globalização introduziu significativas mudanças na sociedade 

contemporânea, ocasionando também grandes mudanças e impactos no sistema 

econômico de diversos países. 

Esse processo de globalização causou a ruptura com o modelo social anterior, 

pois, aliado a outras circunstâncias e evoluções sociais, implementou diversas 

mudanças na sociedade, fincadas principalmente nos aspectos relacionados às 

mudanças na tecnologia, no mercado de trabalho, na economia global, entre outras. 

Em que pesem os aspectos positivos dessa evolução global, as mudanças 

implementadas foram acompanhadas de diversas crises econômicas e sociais, na 

medida em que o desenvolvimento social não acompanhou as inúmeras mudanças e 

evoluções econômicas. 

Apontando as consequências do descompasso entre crescimento econômico e 

desenvolvimento social, Luís Miguel Luzio dos Santos140 afirma: 

 

O descompasso entre crescimento econômico e desenvolvimento 
social é uma das marcas mais expressivas de nosso período histórico. 
A aceleração das forças produtivas dentro da lógica neoliberal de 

 
140 SANTOS, Luís Miguel Luzio. Socioeconomia: Solidariedade, economia social e as organizações 
em debate. São Paulo: Salta, 2014, p. 4. 
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autorregulação dos mercados demonstra-se incapaz de aliar riqueza 
e bem-estar social, condenando populações inteiras nos quatro cantos 
do mundo a uma condição de indigência, além de comprometer os 
avanços democráticos da modernidade e acentuar 
desproporcionalmente o processo de concentração de renda. 

 

Essas grandes mudanças e os impactos na economia global, como também a 

visível ausência de alinhamento entre o progresso econômico e o desenvolvimento 

social contribuíram significativamente para a eclosão de grandes crises econômicas e 

sociais, com o consequente aumento das migrações e das solicitações de refúgio 

fundadas no aspecto econômico. 

As transformações econômicas, sociais e culturais, ocasionadas por essas 

mudanças globais, revelam a inexistência de políticas sociais adequadas em diversos 

lugares do planeta e, por conseguinte, a ausência de políticas públicas para garantir 

o estado de bem-estar social dos indivíduos, contribuindo para o crescimento 

desenfreado das migrações e das solicitações de refúgio sob o fundamento 

econômico. 

O fundamento econômico para a solicitação de refúgio também está 

relacionado às discussões a respeito da evolução e da ampliação do conceito de 

refugiado, como também da necessidade ou possibilidade de instituir novos motivos 

para o reconhecimento desta condição. 

Para Liliana Lyra Jubilut141: 

 

Com o fim da Guerra Fria e o advento da globalização, o tema dos 
refugiados entra em sua fase atual, a qual vem a ser uma fase de 
contradições permanentes. A propósito, podem ser elas divididas em 
dois grandes grupos. 
[...] 
Já o segundo grupo de contradições da atual fase da temática dos 
refugiados encontra-se ligado aos aspectos econômicos que fundam 
o processo de globalização. Esse grupo é composto por dois 
subgrupos. 
O primeiro diz respeito à necessidade de algumas pessoas de deixar 
seu país de origem em função de problemas econômicos, situação 
não abrangida pelo refúgio, mas comumente verificada entre os casos 
de solicitação de refúgio a serem avaliados. Trata-se dos chamados 
migrantes econômicos ou refugiados econômicos, que buscam uma 
melhor vida financeira e não se enquadram nas hipóteses legais de 
reconhecimento do status de refugiado. 
A segunda vertente dentro do aspecto econômico da globalização vem 
a ser a relativa à concepção e concretização da proteção por parte dos 

 
141 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 29-30. 
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Estados, os quais muitas vezes dificultam a acolhida de refugiados em 
seu território, em razão de um receio de que esta abertura a 
estrangeiros ocasione problemas e suas economias domésticas, fato 
relacionado à justificativa para o não-reconhecimento do status de 
refugiado aos migrantes econômicos. 

 

Analisando o texto acima colacionado, percebe-se a utilização, em alguns 

momentos, dos termos migrantes econômicos e refugiados econômicos em sentido 

único, ou seja, não foi estabelecida uma diferença significativa entre os referidos 

termos142. 

Na concepção de Mônica Teresa Costa Sousa e Leonardo Valles Bento143, os 

termos migrantes econômicos e refugiados econômicos possuem diferença no tocante 

à caracterização de dois grupos distintos, pois os migrantes econômicos são 

caracterizados pelo elemento da voluntariedade e os refugiados econômicos pelo 

elemento da necessidade. 

Apesar da possibilidade de reconhecimento da condição de refugiado, por meio 

da demonstração do fundado temor de perseguição, decorrente da discriminação de 

determinado grupo motivada por aspectos econômicos, sociais ou culturais 144 , 

impende destacar que, mesmo neste caso, a utilização do termo “refugiado 

econômico” não seria empregada de forma acertada, pois a Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados autorizam expressamente a caracterização do refugiado pelo fundado 

temor de perseguição, decorrente do pertencimento a um grupo social, demonstrando 

assim que a fundamentação somente no aspecto econômico não será determinante 

para o reconhecimento desta condição. 

 
142  Em outro texto, denominado migrações e desenvolvimento, Liliana Lyra Jubilut estabelece a 
diferenciação mais clara entre os dois termos, utilizando somente o termo migrantes econômicos, 
apesar de elencar o referido grupo na hipótese de migrantes forçados, para caracterizar os indivíduos 
que são obrigados a deixar os seus lugares de origem com o escopo de buscar condições mínimas de 
sobrevivência em outro Estado, em decorrência da baixa ou nula efetivação de direitos sociais, 
econômicos e culturais no seu Estado de origem. JUBILUT, Liliana Lyra. Migrações e desenvolvimento. 
In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Org.). Direito internacional e desenvolvimento. Barueri, SP: 
Manole, 2005, p. 130. 
143 SOUSA, Mônica Teresa Costa; BENTO, Leonardo Valles. Refugiados econômicos e a questão do 
direito ao desenvolvimento. In: Cosmopolitan Law Journal: Revista de Direito Internacional do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, v. 1, n. 1, dez. 2013, p. 25-47. 
144  JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci. O. S. A necessidade de proteção 
internacional no âmbito da migração. In: Revista Direito GV, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 275-294, jan. 2010. 
ISSN 2317-6172. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24228/22991. Acesso em: 21 mai. 
2020. 
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Nesse contexto, a diferença precípua estabelecida entre os migrantes 

econômicos e os denominados refugiados econômicos estaria diretamente 

relacionada aos aspectos da voluntariedade e da necessidade de sobrevivência, haja 

vista que o termo refugiado econômico foi utilizado para denominar os indivíduos que 

são “[...] forçados a deixar seus países de origem pela total impossibilidade de 

satisfazer suas necessidades vitais básicas.” 145 

Entretanto, a utilização do termo “refugiado econômico” para caracterizar a 

migração forçada por motivo econômico não seria empregada de forma acertada, 

tendo em vista que os dois grupos de migrantes possuem algumas características 

distintas, bem como que a restrição ao conceito de refugiado, estabelecida pela 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e pelo Protocolo de 1967 

Relativo ao Estatuto dos Refugiados, excluiu da situação de refúgio àqueles indivíduos 

que são forçados ao deslocamento somente por motivos econômicos. 

Segundo Liliana Lyra Jubilut e Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário146: 

 

Ao se considerar a necessidade da existência de um fundado temor 
de perseguição para a caracterização do status de refugiado, a 
motivação decorrente de violação de direitos econômicos, sociais e 
culturais fica mais complicada, visto que a violação desses direitos 
ocorre mais pela negligência do que por meio de um ato formal ou de 
ações concertadas de um agente perseguidor. 

 

Além do requisito acima pontuado, existe clara limitação protetiva na 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo de 1967 

Relativo ao Estatuto dos Refugiados. 

Ressalte-se que não houve a inclusão das causas econômicas como objeto de 

proteção na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo 

de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, demonstrando assim a ausência de 

proteção jurídica específica para os denominados refugiados econômicos nos 

aludidos instrumentos internacionais. 

 
145 SOUSA, Mônica Teresa Costa; BENTO, Leonardo Valles. Refugiados econômicos e a questão do 
direito ao desenvolvimento. In: Cosmopolitan Law Journal: Revista de Direito Internacional do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, v. 1, n. 1, dez. 2013, p. 25-47. 
146  JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci. O. S. A necessidade de proteção 
internacional no âmbito da migração. In: Revista Direito GV, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 275-294, jan. 2010. 
ISSN 2317-6172. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24228/22991. Acesso em: 21 mai. 
2020. 
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No tocante ao tema do desenvolvimento e a sua ligação direta com as 

migrações ocasionadas pela baixa ou nula efetivação de direitos sociais, econômicos 

e culturais no Estado de origem, Liliana Lyra Jubilut 147  afirma que o termo 

desenvolvimento surgiu após a Segunda Guerra Mundial com aspectos puramente 

econômicos, pois a base da política econômica desenvolvimentista era pautada pela 

ajuda estrangeira. No entanto, o conceito do termo foi modificado posteriormente ao 

absorver a ideia de desenvolvimento humano, ou seja, o ser humano passou a ser 

base do desenvolvimento. 

Seguindo os propósitos elencados em seu preâmbulo, a Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento148, adotada em 4 de dezembro de 1986 pela Resolução 

nº 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, estipulou: 

 

Artigo 1º 
§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em 
virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a 
participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, 
para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. 
[...] 
Artigo 2º 
§3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais 
adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante 
aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos os 
indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa, e 
no desenvolvimento e na distribuição eqüitativa dos benefícios daí 
resultantes. 
[...] 
Artigo 6º 
§3. Os Estados devem tomar providências para eliminar os obstáculos 
ao desenvolvimento resultantes da falha na observância dos direitos 
civis e políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. 

 

Nesse sentido, verifica-se que a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento de 1986 instituiu o direito ao desenvolvimento como garantia 

internacional, estabelecendo ainda que o direito ao desenvolvimento é um direito 

humano inalienável149. 

 
147 JUBILUT, Liliana Lyra. Migrações e desenvolvimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Org.). 
Direito internacional e desenvolvimento. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 132-133. 
148  USP (ORG.). Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 04 de dezembro de 1986. 
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-
sobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html. Acesso em: 22 mai. 2020. 
149 A Organização das Nações Unidas (ONU) criou a agência denominada Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para fomentar a proteção dos direitos humanos, com o escopo 
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Segundo Fábio Konder Comparato150, o direito ao desenvolvimento advém 

justamente da afirmação de que os direitos humanos são unidade essencial, sendo 

caracterizado como um processo de longo prazo que é conduzido por políticas 

públicas ou programas governamentais de natureza econômica, social e política. 

Anteriormente, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de 

Banjul) de 1981 151  já havia instituído, em seu artigo 22, o direito dos povos ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural, bem como o dever do Estado de 

assegurar o exercício deste direito: 

 

Artigo 22º 
1.Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da sua 
identidade, e ao gozo igual do patrimônio comum da humanidade. 
2.Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de 
assegurar o exercício do direito ao desenvolvimento. 

 

Porém, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul) 

de 1981 não instituiu um dos elementos essenciais ao desenvolvimento integral, na 

medida em que não vinculou o elemento político no direito ao desenvolvimento e, 

consequentemente, não declarou em seu texto o direito dos povos ao 

desenvolvimento da vida democrática.152 

Ademais, utilizando o argumento de que o direito ao desenvolvimento compõe 

o grupo de direitos de terceira dimensão dos direitos humanos, somado à 

característica de indivisibilidade dos direitos humanos e de indissociabilidade das 

demais dimensões deste direito 153 , ou seja, de indissociabilidade dos direitos 

 
principal de ajudar a fomentar e instituir condições de vida mais dignas para os indivíduos, combatendo 
assim a pobreza generalizada, promovendo o desenvolvimento humano e o desenvolvimento 
sustentável, bem como fortalecendo a resiliência a crises, desastres, conflitos e choques. UNDP 
(ORG.). About us: Looking to the future. Disponível em: 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html. Acesso em: 01 jun. 2020. 
150  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 401. 
151  PFDC (PGR-MPF). Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul). 
01.1981. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/acesso-a-
informacao/internacional/carta-africana. Acesso em: 01 jun. 2020. 
152 COMPARATO, op. cit., p. 401. 
153 O artigo 5º da Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada pela Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos em 25 de junho de 1993, dispõe que: “Todos os direitos humanos são universais, 
indivisíveis interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 
humanos de forma global, justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora 
particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como diversos 
contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forme seus sistemas políticos, econômicos e 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html
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humanos de primeira dimensão (direitos civis e políticos) e dos direitos humanos de 

segunda dimensão (direitos econômicos, sociais e culturais), Mônica Teresa Costa 

Sousa e Leonardo Valles Bento154 asseveram: 

 

[...] a Convenção de 51 foi elaborada, como já ressaltado, em um 
contexto de proteção imediata aos direitos de primeira dimensão, o 
que não afasta, em absoluto, a necessidade de se estender todos os 
mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos às 
demais categorias, como os refugiados ambientais e os refugiados 
econômicos considerando principalmente a indivisibilidade que marca 
os direitos humanos. 
Justamente em razão dessa indivisibilidade é que os direitos 
econômicos e sociais não podem passar ao largo do sistema 
internacional de proteção à pessoa humana. Pessoas que se 
deslocam em razão da falta grave de efetividade dos direitos 
econômicos e sociais precisam de proteção internacional [...]. 
 

No Brasil, o direito ao desenvolvimento foi reconhecido como um direito 

humano inalienável, tendo em vista que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 

elencou a garantia ao desenvolvimento como valor supremo que deverá ser 

assegurado pelo Estado Democrático.155 

Os direitos humanos também são garantidos por meio do processo de 

desenvolvimento da sociedade, na medida em que esse processo engloba o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político da sociedade, sendo constituído 

pelo esforço comum e participação dos indivíduos e dos Estados na promoção da 

igualdade de oportunidades e de condições de vida digna para os indivíduos. 

Diante das características, garantias e finalidades do direito ao 

desenvolvimento, verifica-se a sua intrínseca relação com a situação dos 

deslocamentos forçados de indivíduos por motivos econômicos ou com os 

denominados “refugiados econômicos”, haja vista que estes indivíduos migram para 

garantir a sua sobrevivência e da sua família, buscando de tal modo as condições 

 
culturais.” USP (ORG.). Declaração e Programa de Ação de Viena. 25 de junho de 1993. Disponível 
em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-
Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html. 
Acesso em: 03 jun. 2020. 
154 SOUSA, Mônica Teresa Costa; BENTO, Leonardo Valles. Refugiados econômicos e a questão do 
direito ao desenvolvimento. In: Cosmopolitan Law Journal: Revista de Direito Internacional do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, v. 1, n. 1, dez. 2013, p. 25-47. 
155 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 22 mai. 2020. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html
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mínimas e dignas de vida que não são asseguradas pelo seu Estado de origem, ou 

seja, buscando somente a garantia dos direitos humanos. 

Em relação à possibilidade de ampliação do conceito de refugiado ou 

possibilidade de instituir o motivo econômico para o reconhecimento desta condição, 

Liliana Lyra Jubilut e Silvia Menicucci de Oliveira Selmi Apolinário156 alertam que a 

extensão do reconhecimento da condição de refugiados para as diversas situações 

migratórias pode enfraquecer o instituto do refúgio e, por conseguinte, não deve ser 

utilizada para situações diversas, tendo em vista que as situações exigem diferentes 

tipos de proteções; contudo, entendem que as normas gerais de Direito Internacional 

dos Direitos Humanos devem ser aplicadas para proteger e sanar a ausência ou 

insuficiência de regulação específica157. 

Recentemente, o governo brasileiro adotou essa linha de raciocínio ao analisar 

algumas solicitações de reconhecimento da condição de refugiado realizadas por 

venezuelanos, fundadas somente nos motivos econômicos, na medida em que 

classificou alguns indivíduos solicitantes como migrantes forçados por motivos 

econômicos, sem estender os direitos específicos dos refugiados para esses 

migrantes. 

Diante do aumento expressivo do fluxo migratório de venezuelanos, de outras 

situações migratórias e da situação insustentável, principalmente nas fronteiras do 

país, o governo brasileiro reconheceu a necessidade de tratamento prioritário da 

situação para fins de atendimento ao interesse da política migratória nacional. 

Logo, atendendo ao interesse da política migratória nacional, o governo 

brasileiro reconheceu, pela Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 2018158, 

a possibilidade da concessão de residência provisória, durante o prazo de dois anos 

no Brasil, como também a possibilidade de alteração do prazo de residência 

 
156  JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci. O. S. A necessidade de proteção 
internacional no âmbito da migração. In: Revista Direito GV, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 275-294, jan. 2010. 
ISSN 2317-6172. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24228/22991. Acesso em: 21 mai. 
2020. 
157 Segundo Liliana Lyra Jubilut, verifica-se a “[...] necessidade de efetivar os direitos humanos já 
consagrados, pois se esses forem respeitados na prática as causas das migrações forçadas serão 
extintas e a proteção aos migrantes forçados não será mais necessária”. JUBILUT, Liliana Lyra. 
Migrações e desenvolvimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Org.). Direito internacional e 
desenvolvimento. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 147. 
158  BRASIL. Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 2018. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-
2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694. Acesso em: 02 mai. 2020. 
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provisória, para o imigrante que esteja em território brasileiro e seja nacional de país 

fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos 

Estados Partes do MERCOSUL e países associados. 

Ressalte-se que a própria classificação de alguns indivíduos como migrantes 

forçados por motivos econômicos e o reconhecimento da possibilidade da concessão 

de residência provisória evidenciam que o governo brasileiro não reconheceu a 

condição de refugiado dos aludidos solicitantes, pois se pautou somente nos motivos 

econômicos, e, por consequência lógica, não estendeu os direitos específicos dos 

refugiados para esses migrantes forçados. 

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) 159 , em levantamento estatístico referente ao ano de 2019, houve um 

deslocamento de 3,6 milhões de venezuelanos para outros países ou regiões, 

principalmente na América Latina e Caribe, sendo que cerca de 73% desses 

venezuelanos deslocados estão vivendo em países ou regiões vizinhas. 

No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE)160 constatou um total 

de 61.681 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, realizadas por 

venezuelanos somente no ano de 2018.161 

Em junho de 2019, o CONARE reconheceu a situação de grave e generalizada 

violação de direitos humanos na Venezuela, utilizando os fundamentos elencados na 

Nota Técnica nº 3/2019/CONARE162 e no inciso III, artigo 1º, da Lei nº 9.474/1997, 

para elaborar decisão no sentido da possibilidade de reconhecimento da condição de 

 
159 UNHCR (ACNUR ORG.). Global trends: forced displacement in 2019. 18 de junho de 2020. p. 2-
10. Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
160 A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, criou o CONARE para funcionar como um órgão colegiado 
no âmbito do Ministério da Justiça (atualmente Ministério da Justiça e Segurança Pública), sendo 
constituído por representantes governamentais e não governamentais para cumprir as competências 
elencadas no artigo 12 da aludida legislação, entre elas, a competência para analisar e deliberar, em 
primeira instância, acerca das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. 
BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conare. Disponível em: 
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare. Acesso em: 29 set. 2020. 
161  ACNUR (ORG.); CONARE. Refúgio em números. 4. 23 de julho de 2019. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/. Acesso em: 29 
set. 2020. 
162 BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nota Técnica n.º 
3/2019/CONARE_Administravo/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ. 13 de junho de 2019. Disponível 
em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-
pais-de-origem-venezuela.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
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refugiado para os venezuelanos, como também para simplificar o processo de 

determinação desta condição.163 

Apesar disso, é mister destacar que a decisão acerca da possibilidade de 

reconhecimento da condição de refugiado para os venezuelanos não foi elaborada 

sob o fundamento exclusivo dos motivos econômicos, visto que a Nota Técnica nº 

3/2019/CONARE164 apresentou o panorama da situação da Venezuela, inclusive com 

o seu contexto histórico e social, e os impactos desta situação para os venezuelanos, 

analisando os diversos efeitos ocasionados para o posterior reconhecimento da 

situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. 

Desta forma, a análise da solicitação de reconhecimento da condição de 

refugiado para os venezuelanos deverá ser realizada sob o fundamento da situação 

de grave e generalizada violação de direitos humanos, demonstrando a ausência de 

vinculação exclusiva aos motivos econômicos e a inexistência de reconhecimento dos 

chamados refugiados econômicos, em razão da inclusão destes indivíduos no 

conceito de refugiado estabelecido pelo inciso III, artigo 1º, da Lei nº 9.474/1997. 

Sendo assim, embora haja o estímulo no tocante ao reconhecimento da 

condição de refugiado para aqueles indivíduos em situação de migração forçada por 

motivo econômico, notadamente utilizando como fundamento a violação do direito ao 

desenvolvimento e, logo, dos direitos humanos, os migrantes forçados por motivos 

econômicos ou os erroneamente denominados “refugiados econômicos” estão 

claramente desamparados em relação aos instrumentos de proteção, haja vista que a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 não estipulou sanção para o 

caso de descumprimento dos seus dispositivos e os referidos indivíduos não estão 

inseridos em específico no conceito de refugiado. 

 

2.2.5 Apátridas 

 

Ainda que existam algumas confusões conceituais envolvendo os apátridas e 

os refugiados, notadamente relacionadas à nacionalidade e à possibilidade de o 

 
163 BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em Números traz dados sobre a 
realidade do refúgio no Brasil. 25 de julho de 2019. Disponível em: 
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57. Acesso em: 29 set. 2020. 
164  BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nota Técnica n.º 
3/2019/CONARE_Administravo/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ. 13 de junho de 2019. Disponível 
em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-
pais-de-origem-venezuela.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
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apátrida também adquirir condição de refugiado, necessário mencionar que esses 

conceitos possuem diferenças relevantes e mecanismos de proteção distintos. 

Para Liliana Lyra Jubilut165, a criação do instituto do refúgio está relacionada ao 

fenômeno em massa da apatridia, pois esse novo instituto foi criado com o intuito de 

assegurar proteção para a grande quantidade de pessoas que foram colocadas na 

condição de apátrida durante e após a Primeira Guerra Mundial, considerando assim 

a nacionalidade como um dos motivos para a criação e a concessão do refúgio. 

Conforme já destacado, o apátrida também poderá adquirir a condição de 

refugiado, pois o fenômeno da apatridia não exclui a possibilidade do enquadramento 

das pessoas nos motivos relacionados ao refúgio; contudo, existem diferenças entre 

os conceitos, sendo que a principal delas está justamente ligada à noção de 

nacionalidade. 

Diante dessa confusão, verifica-se a necessidade de estabelecer a 

diferenciação dos conceitos com o fenômeno da apatridia, utilizando o conceito de 

refugiado como referencial para estabelecer a principal diferença entre os termos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948166, em seu artigo XV, 

garantiu o mínimo de uma nacionalidade como direito básico da pessoa, bem como 

impediu a retirada arbitrária da sua nacionalidade e impediu, ainda, o cerceamento 

arbitrário do direito de mudá-la. 

Entretanto, cumpre destacar que o fenômeno da apatridia está intrinsecamente 

ligado à ausência de nacionalidade, ocorrendo, sobretudo, pela discriminação 

estabelecida na legislação em face das minorias, pela retirada da nacionalidade em 

decorrência das opiniões políticas, éticas ou religiosas, pelo conflito de legislações 

entre os países e pela ausência do reconhecimento da cidadania de indivíduos no 

momento da secessão e independência do Estado.167 

Os apátridas não possuem proteção de qualquer Estado, pois a sua condição 

está ligada à ausência de nacionalidade e, na medida em que a nacionalidade é 

caracterizada pela noção de pertencimento criada pelo vínculo jurídico e político entre 

 
165 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 123. 
166 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 06 mai. 2020. 
167 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Direitos humanos e hospitalidade: a proteção internacional 
para apátridas e refugiados. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 12. 

https://nacoesunidas.org/wp
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as pessoas e um determinado Estado, a possibilidade de exercer qualquer direito é 

tolhida.168 

Em 28 de setembro de 1954, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas169 

foi aprovada em Nova Iorque, definindo, no item 1 do artigo 1º e capítulo I, que: “[...] o 

termo apátrida designará toda a pessoa que não seja considerada por qualquer 

Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional.” 

De acordo com o preâmbulo e com o artigo 39, a Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas de 1954 entrou em vigor no dia 06 de junho de 1960 para suprir as 

limitações estabelecidas pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, 

atender aos preceitos estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948 e, consequentemente, estabelecer mecanismos de proteção internacional 

para os apátridas. 

No entanto, o item 2 do artigo 1º e capítulo I da Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas de 1954170 limitou a aplicabilidade da referida Convenção, excluindo 

algumas pessoas dessa proteção: 

 

2 - Esta Convenção não será aplicável: 
i) Às pessoas que actualmente beneficiam de protecção ou assistência 
por parte de organismos ou agências das Nações Unidas, que não 
seja o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 
enquanto estiverem a receber essa protecção ou assistência; 
ii) Às pessoas a quem as autoridades competentes do país onde 
tenham fixado a sua residência reconheçam os direitos e obrigações 
inerentes à posse da nacionalidade desse país; 
iii) Às pessoas sobre as quais haja razões fundadas para considerar 
que: 
a) Cometeram um crime contra a paz, um crime de guerra ou um crime 
contra a Humanidade, como definido nos instrumentos internacionais 
que contém disposições relativas a esses crimes; 
b) Cometeram um grave crime de direito comum fora do país da sua 
residência antes da sua admissão no referido país; 
c) Praticaram actos contrários aos objectivos e princípios das Nações 
Unidas. 

 

 
168 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 119-122. 
169 ACNUR (ORG.). Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. 28 de setembro de 1954. 
Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apat
ridas_de_1954.pdf. Acesso em: 05 mai. 2020. 
170 Ibid. 
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Na tentativa de reduzir os casos de apatridia por meio da previsão de 

possibilidade e critérios para a concessão de nacionalidade, entre outras disposições, 

a Organização das Nações Unidas (ONU) confeccionou a Convenção para a Redução 

dos Casos de Apatridia em 30 de agosto de 1961171. 

O Brasil promulgou a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, pelo 

Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002172, bem como promulgou a Convenção para 

a Redução dos Casos de Apatridia de 1961173 pelo Decreto nº 8.501, de 18 de agosto 

de 2015. 

Seguindo essas ideias, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(CADH), de 22 de novembro de 1969174, garantiu, em seu artigo 20, a toda pessoa o 

direito à nacionalidade: 

 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território 
houver nascido, se não tiver direito a outra. 
3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem 
do direito de mudá-la. 

 

Nesse sentido, o artigo 20 da CADH também garantiu o mínimo de uma 

nacionalidade como direito básico da pessoa, vinculada, em regra, ao território do seu 

nascimento, com o intuito de impedir ou reduzir os casos de apatridia. 

O Brasil também adotou essa postura ao promulgar a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), de 22 de novembro de 1969, por meio do Decreto 

nº 678, de 6 de novembro de 1992175. 

Reforçando o entendimento de que a nacionalidade é um direito inerente a 

todos os humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos apresentou resposta 

 
171 ACNUR (ORG.). Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. 30 de agosto de 
1961. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Cas
os_de_Apatridia_de_1961.pdf. Acesso em: 05 mai. 2020. 
172  BRASIL. Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm. Acesso em: 05 mai. 2020. 
173  O Brasil promulgou a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, porém, 
conservou o direito previsto no Artigo 8, parágrafo 3, alínea “a”, item “ii” da referida Convenção, ou seja, 
o direito de privar da nacionalidade a pessoa que tiver se conduzido de maneira gravemente prejudicial 
aos interesses vitais do Estado. BRASIL. Decreto nº 8.501, de 18 de agosto de 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8501.htm. Acesso em: 05 mai. 
2020. 
174 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é também denominada popularmente como Pacto 
de San José da Costa Rica. 
175  BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 06 mai. 2020. 
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à solicitação formulada pelo governo da Costa Rica, por meio da Opinião Consultiva 

(OC-4/84) nº 4, de 19 de janeiro de 1984176, dispondo no item 32 da parte III (Questões 

Relativas ao Direito à Nacionalidade), em tradução livre, que: 

 

A nacionalidade, como aceita pela maioria, deve ser considerada 
como um estado natural do ser humano. Esse estado não é apenas o 
fundamento de sua capacidade política, mas também parte de sua 
capacidade civil. Portanto, embora foi aceito tradicionalmente que a 
determinação e a regulamentação da nacionalidade são da 
competência de cada Estado, a evolução realizada neste assunto nos 
mostra que o direito internacional impõe certos limites à 
discricionariedade dos Estados e que, em seu estado atual, na 
regulamentação da nacionalidade, não apenas as competências dos 
Estados coincidem, mas também os requisitos da proteção integral 
dos direitos humanos. 

 

Desta forma, a construção do vínculo entre os indivíduos e os Estados deve ser 

considerada um direito inerente a todos os humanos, pois ela está diretamente ligada 

à obtenção da nacionalidade, demonstrando de tal modo a importância da sua 

configuração para o exercício de determinados direitos considerados fundamentais. 

A nacionalidade pode ser obtida por meio do nascimento, em decorrência da 

utilização do critério ius sanguinis ao vincular à nacionalidade dos genitores e do 

critério ius soli ao vincular à nacionalidade com o local de nascimento, sendo então 

denominada de nacionalidade originária, bem como pode ser obtida pela 

manifestação de vontade do indivíduo pelo processo de naturalização, em decorrência 

da utilização critério ius domicilii ao fundamentar a solicitação no domicílio e do critério 

ius laboris com a fundamentação da solicitação vinculada ao trabalho para 

determinado Estado, sendo nesse caso denominada de nacionalidade derivada.177 

 
176  Diante da apresentação da tradução livre no corpo do texto, cumpre colacionar o vernáculo 
originário, em espanhol, veja-se: “La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser 
considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de 
su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no obstante que 
tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia 
de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional 
impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la 
reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las 
exigencias de la protección integral de los derechos humanos.” CIDH (Org.). Opinión Consultiva OC-
4/84, del 19 de enero de 1984. 19.01.1984. Disponível em: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf. Acesso em: 06 mai. 2020. 
177 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 124. 
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Segundo Luís Renato Vedovato178, o fenômeno da globalização não alterou 

somente as relações entre os indivíduos e os Estados, mas também aprofundou as 

relações e a interdependência entre os Estados, com a consequente implantação de 

regras sobre a nacionalidade e a construção do direito de ingresso do estrangeiro, na 

medida em que o direito internacional impôs limitações ao poder discricionário do 

Estado para definir as regras sobre a nacionalidade e para decidir sobre a admissão 

dos estrangeiros em seus territórios. 

No Brasil, os critérios para a aquisição da nacionalidade foram elencados no 

artigo 12 da Constituição Federal de 1988179: 

 

Art. 12. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do 
Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira; 
II - naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas 
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem 
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver 
reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos 
inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. 
§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. 

 

Já os critérios acerca da perda da nacionalidade foram definidos no § 4º do 

artigo 12 da Constituição Federal de 1988180: 

 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

 
178 VEDOVATO, Luís Renato. O direito de ingresso do estrangeiro: a circulação das pessoas pelo 
mundo do cenário globalizado. Livro eletrônico. São Paulo: Atlas, 2013, p. 31-42. 
179 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 07 mai. 2020. 
180 Ibid. 
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I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude 
de atividade nociva ao interesse nacional; 
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 
residente em estado estrangeiro, como condição para permanência 
em seu território ou para o exercício de direitos civis; 

 

Além da possibilidade de concessão do visto temporário para a acolhida 

humanitária, da possibilidade de autorização de residência, da limitação para a 

deportação e dos dispositivos para a proteção do apátrida e para a redução da 

apatridia, a definição de apátrida também foi implantada na Lei nº 13.445, de 24 de 

maio de 2017 181 , reafirmando os fundamentos norteadores dos instrumentos 

internacionais de proteção. 

Não obstante aos avanços implementados pelos instrumentos de proteção, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 182 , em 

levantamento estatístico referente ao ano de 2019, informou que possui dados sobre 

4,2 milhões de apátridas; porém, estimou que o número global de pessoas nesta 

condição seja expressivamente maior, em decorrência da ausência de estatísticas 

oficiais e confiáveis sobre apátridas em alguns países. 

Os apátridas, geralmente, não possuem recursos suficientes para a 

sobrevivência digna, como também não possuem acesso aos direitos básicos e aos 

serviços essenciais, como saúde, educação, trabalho etc., sendo evidente a 

necessidade de reunir esforços para impedir ou reduzir os casos de apatridia, 

sobretudo em razão da cristalina desigualdade e dificuldade que esses indivíduos 

enfrentam.183 

 
181 O artigo 1º da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, dispõe que: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os 
direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece 
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. § 1º Para os fins desta Lei, considera-
se: [...] VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a 
sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo 
Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002 , ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro.” BRASIL. Lei 
nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 08 mai. 2020. 
182 UNHCR (ACNUR ORG.). Global trends: forced displacement in 2019. 18 de junho de 2020. p. 56. 
Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
183 Ibid., p. 61. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR)184, em tradução livre: “A identificação de pessoas apátridas é o primeiro 

passo para abordar as dificuldades que enfrentam, além de permitir que governos, 

ACNUR e outros previnam e reduzam a apatridia.” 

De tal modo, os números apresentados demonstram a relevância do tema e a 

preocupação com as pessoas nesta condição, tendo em vista que os apátridas são 

aqueles indivíduos que não possuem vínculo e proteção de qualquer Estado, pois a 

sua condição está ligada à ausência de nacionalidade reconhecida por qualquer 

Estado, implicando diretamente o exercício da cidadania, o acesso aos serviços 

essenciais e o reconhecimento, inclusive, dos direitos fundamentais. 

  

 
184 Após a apresentação da tradução livre no corpo do texto, impende colacionar o vernáculo originário, 
em inglês, veja-se: “Identifying stateless people is the first step towards addressing the difficulties they 
face, as well as enabling governments, UNHCR and others to prevent and reduce statelessness.” 
UNHCR (ACNUR ORG.). Global trends: forced displacement in 2019. 18 de junho de 2020. p. 62. 
Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
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3 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS  

 

3.1 Principais instrumentos de proteção internacional dos refugiados 

 

Em cumprimento à proposta estabelecida anteriormente, ou seja, delimitar o 

conceito de refugiado, bem como estabelecer as principais características, diferenças 

e semelhanças dos grupos de migrantes, para posterior análise e aplicação adequada 

dos instrumentos de proteção existentes, passa-se à identificação e à análise dos 

principais instrumentos de proteção internacional dos refugiados. 

Não obstante aos apontamentos realizados anteriormente e à utilização de 

alguns instrumentos de proteção para efetuar a construção histórica das migrações, 

identificar a formação da condição de refugiado e delimitar o seu conceito, impende 

destacar a necessidade da presente delimitação dos temas, em razão da importância 

de algumas organizações, sistemas e instrumentos para a efetivação da proteção dos 

refugiados. 

 

3.1.1 A Organização das Nações Unidas e a Proteção Internacional dos Refugiados 

 

Conforme destacado no capítulo anterior, além de outros fatores e conflitos, as 

atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial foram determinantes para 

a migração forçada de milhares de indivíduos, impulsionando a construção do 

conceito de refugiado e exigindo uma resposta humanitária para solucionar a situação 

vivenciada por estes indivíduos, com a consequente criação de organizações, 

instrumentos e mecanismos de proteção internacionais. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, algumas ações marcaram o início da 

preocupação com a situação dos refugiados e o início da proteção internacional dos 

refugiados185, entre elas, a criação da organização internacional denominada Liga das 

Nações (Sociedade das Nações) com o fito de manter a ordem, estabelecer a 

 
185 Neste momento, em que pese a ausência de ligação direta com a proteção internacional dos 
refugiados, vale destacar que a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 28 de junho 
de 1919, organização criada pelo disposto na Parte XIII do Tratado de Versalhes, foi um evento 
importante para a evolução da proteção social, na medida em que possui, entre outros, o escopo de 
promover a justiça social. Ressalte-se que o referido tema será abordado especificamente no capítulo 
relacionado à proteção social dos refugiados. 
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segurança internacional, evitar guerras e manter a paz no mundo e também de 

garantir os chamados Tratados das Minorias. 

Além disso, algumas ações implementadas pela Liga das Nações também 

marcaram o início da preocupação e da proteção internacional dos refugiados, 

destacando-se a criação do Alto Comissariado para os Refugiados Russos e a 

posterior ampliação da sua competência para outros refugiados, a criação do primeiro 

instrumento internacional de proteção, denominado de Passaporte Nansen, a criação 

do Comitê Internacional Nansen para os Refugiados, a criação do Alto Comissariado 

para Refugiados provenientes da Alemanha e, em seguida, a criação do Alto 

Comissariado da Liga das Nações para Refugiados por meio da Assembleia Geral da 

Liga das Nações. 

Apesar da importância histórica das referidas ações, o avanço no 

reconhecimento da condição de refugiado e a ampliação da proteção internacional 

dos refugiados ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que 

o crescimento exorbitante do número de refugiados ocasionou a necessária 

construção de um conceito delimitado de refugiado e o estabelecimento de critérios 

para o reconhecimento dessa condição nos instrumentos internacionais, com a 

consequente criação de mecanismos internacionais para a proteção de milhares de 

indivíduos nessa condição de vulnerabilidade. 

Durante o período histórico da Segunda Guerra Mundial, em 1º de janeiro de 

1942, representantes de 26 nações aliadas que lutavam contra as potências do eixo 

utilizaram pela primeira vez o termo Nações Unidas na assinatura da Declaração das 

Nações Unidas.186 

No dia 26 de junho de 1945, a Carta das Nações Unidas foi assinada pelos 

representantes de 50 países na Conferência das Nações Unidas sobre Organização 

Internacional, realizada em São Francisco. Após a ratificação da Carta das Nações 

Unidas pela maioria dos países, a Organização das Nações Unidas (ONU) entrou 

oficialmente em funcionamento, estabelecendo o dia 24 de outubro de 1945 como 

data da sua fundação.187 

Para Fábio Konder Comparato188: 

 
186  UNITED NATIONS. History of the United Nations. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html. Acesso em: 04 jun. 2020. 
187 Ibid.  
188  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 219-220. 

https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html
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[...] enquanto a Sociedade das Nações não passava de um clube de 
Estados, com liberdade de ingresso e retirada conforme suas 
conveniências próprias, as Nações Unidas nasceram com a vocação 
de se tornarem a organização da sociedade política mundial, à qual 
deveriam pertencer, portanto, necessariamente, todas as nações do 
globo empenhadas na defesa da dignidade humana. 

 

Em cumprimento às intenções dispostas no preâmbulo e na essência da 

organização, a Carta das Nações Unidas estabeleceu os seguintes objetivos das 

Nações Unidas, em tradução livre do artigo 1º189: 

 

Os objetivos das Nações Unidas são: 
1 Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar 
medidas coletivas eficazes para a prevenção e remoção de ameaças 
à paz e para a supressão de atos de agressão ou outras violações da 
paz, e promover, por meios pacíficos e em conformidade com os 
princípios da justiça e do direito internacional, ajuste ou solução de 
disputas ou situações internacionais que possam levar a uma violação 
da paz; 
2 Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no 
respeito ao princípio da igualdade de direitos e na autodeterminação 
dos povos, e adotar outras medidas apropriadas para fortalecer a paz 
universal; 
3 Alcançar cooperação internacional na solução de problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e 
na promoção e encorajamento do respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 
sexo, idioma ou religião; e 
4 Ser um centro para harmonizar as ações das nações na consecução 
desses fins comuns. 

 

Seguindo essas ideias, Sidney Guerra190 apresenta a seguinte definição para a 

ONU: 

 

 
189 Não obstante a apresentação da tradução livre no corpo do texto, cabe apresentar o vernáculo 
originário, em inglês, veja-se: “The Purposes of the United Nations are: 1 To maintain international 
peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal 
of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, 
and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international 
law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the 
peace; 2 To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal 
peace; 3 To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, 
cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4 To be a 
centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.” UNITED 
NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho de 1945. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html. Acesso em: 06 jun. 2020. 
190 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 296. 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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A Organização das Nações Unidas se apresenta como um sujeito de 
direito internacional que possui como traço marcante a sua 
universalidade. É constituída por Estados soberanos que se 
multiplicaram ao longo de sua existência. 
[...] a Organização das Nações Unidas se apresenta como uma 
Organização aberta, com possibilidade de aceitar novos Estados, 
sendo regida, nesse particular, pelo princípio da inclusão. 

 

Desta forma, a definição da ONU foi desenhada pelo próprio ato internacional 

para a sua constituição e pelo seu regulamento, sendo erigida como uma organização 

voluntária de sujeitos de direito internacional público, com o caráter relativamente 

permanente, com órgãos de direção próprios e com a cooperação de inúmeras outras 

organizações, possuindo a finalidade precípua de promover a paz e a defesa dos 

direitos humanos.191 

Ressalte-se que o Brasil foi um dos países fundadores da ONU, ostentando 

assim a posição de membro-fundador da aludida organização, tendo em vista que 

ratificou a Carta das Nações Unidas em 21 de setembro de 1945 e afirmou o seu 

compromisso com a defesa da paz mundial.192 

No tocante à composição da Organização das Nações Unidas, os principais 

órgãos foram instituídos pelo artigo 7º da Carta das Nações Unidas, contanto com seis 

órgãos principais em sua composição: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, 

Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Tribunal Internacional de Justiça 

e Secretariado. Entretanto, o segundo item do aludido dispositivo estabelece a 

possibilidade de criação de órgãos subsidiários193 para atender a necessidade da 

ONU.194 

Em síntese, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas é o 

principal órgão deliberativo, sendo composta por todos os Estados Membros da 

 
191  SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152. 
192 NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ORG.). Países-membros da ONU. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros2. Acesso em: 04 jun. 2020. 
193 A ONU possui atualmente três tipos de órgãos subsidiários, mais especificamente os fundos (ex.: 
UNICEF), os comissariados (ex.: ACNUR) e os programas (ex.: PNUD), porém, a Assembleia Geral da 
ONU poderá estabelecer os órgãos subsidiários que julgar necessários, nos termos do artigo 22 da 
Carta das Nações Unidas, sendo que os aludidos órgãos não se confundem com as agências 
especializadas (ex.: UNESCO), na medida em que os órgãos subsidiários são criados por resoluções 
e estão ligados à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e Social, enquanto as agências 
especializadas são criadas por tratados específicos e estão ligadas somente ao Conselho Econômico 
e Social. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 
ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 151-152. 
194  UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho de 1945. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iii/index.html. Acesso em: 06 jun. 2020. 

https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros2
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iii/index.html
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Organização, ou seja, atualmente possui 193 Estados Membros em sua 

composição.195 

As funções e poderes da Assembleia Geral da ONU foram elencadas no 

capítulo IV da Carta das Nações Unidas196, destacando-se, entre elas, o poder para 

discutir, deliberar e emitir recomendações aos Estados acerca das questões 

internacionais englobadas em sua competência, mais especificamente as questões 

atinentes à paz, à segurança, ao desarmamento e ao desenvolvimento, aos direitos 

humanos, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, à cooperação 

internacional em todas as áreas, ao desenvolvimento do direito internacional e a sua 

codificação, como também às questões orçamentárias, à aprovação de novos 

membros, à eleição dos membros para os conselhos e órgãos e à nomeação do 

Secretário-Geral, entre outras. 

De acordo com o artigo 18º da Carta das Nações Unidas197, existem condições 

de igualdade entre todos os Estados Membros, pois todos os Membros da Assembleia 

Geral possuem direito a um voto, sendo que as questões importantes serão decididas 

por maioria de dois terços dos Membros presentes e votantes, bem como as demais 

questões serão decididas pela maioria dos Membros presentes e votantes. 

O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que possui poder decisório 

em face de todos os membros da Organização, sendo composto por 5 membros 

permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) e por 10 

membros que são eleitos pela Assembleia Geral para exercerem mandatos de dois 

anos, totalizando assim 15 membros no Conselho de Segurança, cuja principal função 

é a manutenção da paz e da segurança internacionais.198 

A composição, funções, poderes, votação, procedimento e demais atribuições 

do Conselho de Segurança foram elencadas nos capítulos V, VI, VII e VIII da Carta 

 
195  UNITED NATIONS. About the General Assembly. Disponível em: https://www.un.org/en/ga/. 
Acesso em: 07 jun. 2020. 
196 As funções e poderes da Assembleia Geral da ONU foram elencadas, principalmente, nos artigos 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da Carta das Nações Unidas, porém, convém destacar que o artigo 12 
da Carta das Nações Unidas estabelece limitação de atuação no tocante à qualquer disputa ou situação 
que estiver sendo discutida pelo Conselho de Segurança, em decorrência do exercício das funções que 
lhe são atribuídas na referida Carta. UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho 
de 1945. Disponível em: https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html. Acesso em: 
07 jun. 2020. 
197 Ibid.  
198 NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ORG.). Conselho de Segurança. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/. Acesso em: 07 jun. 2020. 

https://www.un.org/en/ga/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/
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das Nações Unidas199. Salienta-se, entre todos os dispositivos, que o artigo 27 institui 

quorum diferenciado para as votações das questões processuais e materiais, tendo 

em vista que as questões materiais somente serão decididas com todos os votos 

concordantes dos membros permanentes do Conselho de Segurança. 

O Conselho Econômico e Social é o órgão competente para coordenar o 

trabalho econômico e social desenvolvido pela ONU, sendo composto por 54 

membros eleitos pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 61 da Carta das Nações 

Unidas.200 

A importância do Conselho Econômico e Social reside justamente em seu 

campo de atuação junto à Organização das Nações Unidas, haja vista que possui a 

competência, entre outras atribuições, para estudar, discutir e emitir relatórios e 

recomendações à Assembleia Geral, aos Estados Membros e às demais agências 

especializadas nas questões internacionais, englobadas pelo trabalho econômico e 

social, desenvolvido pela Organização. Em outras palavras, as questões 

internacionais vinculadas aos aspectos econômico, social, cultural, educacional, da 

saúde e outros aspectos afins, como também as questões internacionais relacionadas 

ao objetivo de promoção e respeito dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais dos indivíduos.201 

A composição, funções, poderes, votação, procedimento e demais atribuições 

do Conselho Econômico e Social foram elencadas no capítulo X da Carta das Nações 

Unidas. 

Já o Conselho de Tutela era o órgão da Organização das Nações Unidas 

competente para supervisionar a administração dos territórios sob regime de tutela 

internacional, com o escopo de promover a autodeterminação dos povos e conduzir 

os territórios ao estabelecimento de um governo próprio. Porém, o Conselho de Tutela 

suspendeu as suas atividades em 19 de novembro de 1994, haja vista que a 

independência dos territórios tutelados atingiu claramente os objetivos do referido 

órgão.202 

 
199 UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho de 1945. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html. Acesso em: 07 jun. 2020. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ORG.). Como funciona. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/. Acesso em: 07 jun. 2020. 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/
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O Tribunal Internacional de Justiça ou Corte Internacional de Justiça, com sede 

na cidade holandesa Haia, é o principal órgão judiciário da ONU, sendo composto por 

15 juízes membros da Corte, eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de 

Segurança.203 

Entre as suas atribuições, a Corte Internacional de Justiça é competente para 

solucionar as controvérsias submetidas pelos Estados, utilizando o direito 

internacional como supedâneo para solucionar esses conflitos, bem como possui a 

competência para emitir pareceres consultivos acerca das questões jurídicas 

submetidas pelos órgãos ou pelas agências especializadas da Organização das 

Nações Unidas. 

Nos termos do artigo 94 da Carta das Nações Unidas204, todos os membros da 

Organização das Nações Unidas estão comprometidos ao cumprimento das decisões 

proferidas pela Corte Internacional de Justiça, caso não exerçam a opção de 

julgamento por outros tribunais, disposta no artigo 95 da Carta, sob pena de 

recomendações e medidas para a efetivação do julgamento a serem adotadas pelo 

Conselho de Segurança. 

A composição, funções, poderes, procedimento, regras e demais atribuições 

do Tribunal Internacional de Justiça foram elencadas no capítulo XIV da Carta das 

Nações Unidas e no Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. 

Por sua vez, o Secretariado é um dos principais órgãos da Organização das 

Nações Unidas, possuindo competência para prestar serviço aos demais órgãos e 

para administrar os seus programas e políticas, como também, entre outras funções, 

para administrar as forças de paz, para analisar os problemas econômicos e sociais e 

para emitir relatórios acerca de questões relacionadas aos direitos humanos ou meio 

ambiente.205 

O Secretariado é composto pelo Secretário-Geral, nomeado pela Assembleia 

Geral, pela recomendação do Conselho de Segurança para exercer as funções de 

 
203 NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ORG.). Corte Internacional de Justiça. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/cij/. Acesso em: 07 jun. 2020. 
204 UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho de 1945. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html. Acesso em: 07 jun. 2020. 
205 NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ORG.). Como funciona. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/. Acesso em: 07 jun. 2020. 

https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/cij/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html
https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/
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chefe administrativo da ONU e chefe do Secretariado, e pelo pessoal que a 

Organização possa exigir, conforme artigo 97 da Carta das Nações Unidas.206 

Por fim, é preciso destacar que a composição, funções, poderes, procedimento, 

regras e demais atribuições do Secretariado foram elencadas no capítulo XV da Carta 

das Nações Unidas. 

 

3.1.1.1 A Organização Internacional para os Refugiados 

 

Após a sua fundação em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

deparou-se com a situação recorrente dos deslocados e refugiados, notadamente em 

decorrência do aumento expressivo e desordenado do número de deslocados e 

refugiados ao final da segunda guerra total. 

Na tentativa de buscar possíveis soluções para a situação relacionada aos 

deslocados e refugiados do pós-guerra e, sobretudo, soluções para o dilema 

relacionado à repatriação ou reassentamento dos refugiados, o assunto foi incluído 

na pauta da agenda internacional da ONU. 

Seguindo a recomendação de uma resolução adotada pela Assembleia Geral 

da ONU em 12 de fevereiro de 1946, o Comitê Especial de Refugiados e Deslocados 

foi estabelecido no dia 16 de fevereiro de 1946 e, após reuniões e descentralizações 

do referido Comitê, deliberou pela necessidade de criação de um órgão internacional 

para cuidar dos problemas relacionados aos deslocados e refugiados. Assim, o projeto 

de Constituição da Organização Internacional para os Refugiados foi aprovado pelo 

Conselho Econômico e Social em 03 de outubro de 1946 e pela Assembleia Geral em 

15 de dezembro de 1946.207 

Antes da entrada em vigor da Constituição da Organização Internacional para 

os Refugiados, a Comissão Preparatória para a Organização Internacional para os 

Refugiados (Comissão Preparatória) foi estabelecida pela ONU, por meio da 

aprovação e entrada em vigor do Acordo sobre Medidas Provisórias a serem tomadas 

concernentes aos Refugiados e Deslocados (Acordo de 1946), com o escopo de 

 
206  UNITED NATIONS. Charter of the United Nations. 26 de junho de 1945. Disponível em: 
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xv/index.html. Acesso em: 07 jun. 2020. 
207 ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-
1952). In: Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 48, n. 1, jun. 2005, p. 60-96. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
73292005000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 08 jun. 2020. 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xv/index.html
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso
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assegurar a execução dos trabalhos relacionados aos deslocados e refugiados até a 

existência oficial da Organização Internacional para os Refugiados (OIR), tendo em 

vista as dificuldades políticas e ideológicas, notadamente verificadas pelo número 

significativo de abstenções e votos contrários ao projeto de Constituição da referida 

Organização em votação realizada pela Assembleia Geral, pela repulsa da extinta 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e dos seus Estados satélites e 

pela imposição das cláusulas de cessação e de exclusão pelos Estados do Bloco do 

Leste, como também em razão da preocupação em alcançar o número necessário de 

adesões ou ratificações para o funcionamento da OIR.208 

Nesse sentido, a Constituição da Organização entrou em vigor no dia 20 de 

agosto de 1948, extinguindo as atividades da Comissão Preparatória e fundando a 

organização não governamental de alcance internacional denominada de 

Organização Internacional para os Refugiados, demonstrando assim a preocupação 

inicial da ONU com a situação dos deslocados e refugiados vítimas da Segunda 

Guerra Mundial. 

Para José H. Fischel de Andrade209: 

 

A controvérsia repatriação vs. reassentamento – este tido como a 
melhor solução pelas potências ocidentais, aquela desejada pelos 
países do Bloco do Leste – levou tanto à criação quanto à extinção, no 
marco da ONU, da Organização Internacional para os Refugiados 
(OIR). 
[...] 
A Constituição da OIR definiu pormenorizadamente quais seriam as 
funções a serem desempenhadas, a saber: repatriação; identificação, 
registro e classificação; auxílio e assistência; proteção jurídica e 
política; transporte; e reassentamento. 
[…] 
A Constituição da OIR estampava uma definição de "refugiado" muito 
mais ampla que as anteriores e, ademais, colocava sob seu mandato, 
igualmente, os deslocados, jamais definidos em instrumentos jurídicos 
convencionais. 
[…] 
Com efeito, muitos foram os avanços trazidos pelas cláusulas de 
inclusão estampadas na Constituição da OIR, devendo-se destacar, 
em especial, a individualização do conceito de refugiado e a descrição 
das razões de sua perseguição. 
[...] 

 
208 ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-
1952). In: Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 48, n. 1, jun. 2005, p. 60-96. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
73292005000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 08 jun. 2020. 
209 Ibid.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso
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Outro avanço trazido pela conceituação de "refugiado" foi a menção 
de perseguição e do seu respectivo bem fundamentado temor. 

 

Apesar dos avanços implementados e dos resultados obtidos pelo 

assentamento e repatriação de milhares de pessoas, a existência da OIR foi muito 

curta, sobretudo pela baixa adesão dos Estados Membros da ONU, acarretando a 

necessária criação de um novo organismo internacional para cuidar dos problemas 

relacionados aos refugiados.210 

Na concepção de Guilherme Assis de Almeida211: 

 

O caráter temporário da OIR e objeções de caráter político a seu 
trabalho fizeram com que essa organização fosse substituída por um 
novo aparato jurídico: a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, complementada, posteriormente, pelo Protocolo de 1967 
e uma nova organização, responsável pela aplicação da Convenção 
de 1951: o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(Acnur). 

 

Em dezembro de 1950, após a criação do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR)212  pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas, a OIR foi extinta e a maioria das suas funções foram absorvidas e 

assumidas pelo ACNUR. 

Seguindo essas ideias, não obstante aos inúmeros entraves ocasionados pelas 

dificuldades políticas e ideológicas e pela baixa adesão dos Estados Membros da 

Organização das Nações Unidas, percebe-se a importância da Organização 

Internacional para os Refugiados na construção inicial do posicionamento e dos 

trabalhos executados pela ONU no tocante à busca de possíveis soluções para a 

situação relacionada aos deslocados e refugiados do pós-Segunda Guerra Mundial, 

bem como para a inclusão do tema na pauta da agenda internacional da ONU. 

 

 

 
210 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 462. 
211 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência.  2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
92. 
212 O estudo acerca do ACNUR será aprofundado, posteriormente, em tópico específico, em razão da 
construção histórica proposta neste trabalho e da importância deste órgão para a proteção internacional 
dos refugiados. 
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3.1.1.2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

A discussão inerente aos direitos humanos não é uma construção advinda da 

sociedade contemporânea, uma vez que estes direitos foram produzidos no 

pensamento desenvolvido na época moderna, pois houve uma mudança de 

paradigma no século das Luzes, por meio da substituição do lugar de Deus pelo ideal 

do progresso como forma de assegurar as necessidades e a felicidade de todos os 

indivíduos. Os direitos humanos foram criados como uma defesa ao positivismo 

jurídico, à medida que se afastou do ideal de justiça e legitimou o crescimento 

excessivo das desigualdades e de inúmeras condutas desumanas, sob os 

fundamentos, entre outros, do capitalismo liberal e da sujeição ao poder. 213 

A transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o surgimento do 

Renascimento, ocasionou também a transição do Teocentrismo, em que prevalecia a 

ideia de Deus no centro do universo, para o Antropocentrismo ou Humanismo, em que 

prevalecia a ideia do homem no centro do universo. 

Cláudio De Cicco214 afirma que: 

 

A partir da metade do século XIV, começaram a acentuar-se os 
sintomas de uma transformação na mentalidade dos homens da 
Europa. A visão teocêntrica do universo cedeu lugar a uma concepção 
nova, o Antropocentrismo ou Humanismo, em que o homem ocupa o 
centro de todas as coisas. Essa nova concepção do universo, ou 
cosmovisão, conduziu a um novo teor de vida e, consequentemente, 
a novas instituições, que substituíram, por vezes violentamente, as 
antigas. A Idade Média findava; começava a Idade Moderna. 

 

O movimento intelectual e filosófico iluminista surgiu durante o século XVIII na 

Europa, também denominado século das luzes e da filosofia, e defendeu ideias 

centralizadas na razão em contraposição à monarquia absoluta e às ideias 

estabelecidas pela Igreja, ou seja, defendia o uso da razão ou luz em contraposição 

às ideias do antigo regime ou trevas, bem como promovia mudanças políticas, 

econômicas e sociais, na medida em que defendia a liberdade econômica e política, 

engendrada nas ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

 
213 VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado 
Galvão. 2. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2016, p. 2-4. 
214 DE CICCO, Cláudio. História do direito e do pensamento jurídico. 8. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p. 147. 
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No tocante ao surgimento da corrente Jusnaturalista, Cláudio De Cicco 215 

ensina que: 

 

No século XVIII, surgiria, no seio do Iluminismo, a corrente 
Jusnaturalista que pretendia se opor ao Direito Divino dos reis com a 
retomada da ideia estoica de um direito universal, racional, 
permanente e que protegia o indivíduo, contra o Estado e contra o 
arbítrio dos Césares. Dessa matriz iluminista derivou a “Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão” de 1789, na França, recebida 
com desconfiança pelos católicos por parecer uma revolta contra os 
deveres para com Deus e para com a moral cristã. 

 

O surgimento do Humanismo, do iluminismo e da corrente Jusnaturalista 

demonstram as mudanças ideológicas vivenciadas pela sociedade da época, por meio 

da nítida ruptura do pensamento religioso predominante na Idade Média, rompendo 

assim alguns dogmas estabelecidos pela Igreja e diminuindo a forte influência 

exercida pela Igreja durante a Idade Média. 

Nesse contexto, Jacques Maritain216 apresenta algumas críticas ao afirmar que, 

não obstante aos aspectos positivos de valorização do homem, o Antropocentrismo 

ocasionou trágica ruptura da cosmovisão medieval, bem como o movimento iluminista 

acarretou a corrosão da pessoa humana, na medida em que impulsionou o 

individualismo e o egocentrismo com a formação de uma pessoa humana solitária 

dentro do próprio universo, afirma ainda que uma transição do Teocentrismo para o 

Humanismo Teocêntrico não teria ocasionado essa ruptura e corrosão. 

Entretanto, cumpre destacar a importância de algumas ideias desenvolvidas 

pelo movimento iluminista, tendo em vista que, justamente neste momento histórico, 

foram construídos os ideais da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789. 

Antes da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

Immanuel Kant 217  já havia apresentado o seu pensamento filosófico sobre a 

 
215  DE CICCO, Cláudio. Jacques Maritain. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia 
do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de 
tomo). 1. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/153/edicao-1/jacques-maritain. Acesso em: 11 jun. 
2020. 
216 MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral. Tradução de Afrânio Coutinho. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1965. 
217  KANT, Immanuel. A paz perpétua: um projecto filosófico. Tradução de Artur Morão. Covilhã: 
LusoSofia, 2008, p. 22. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/153/edicao-1/jacques-maritain
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necessidade de estabelecer o direito cosmopolita como uma das formas de obter a 

aproximação da paz perpétua, ou seja, estabelecimento da proteção universal por um 

direito público da humanidade ou um ordenamento jurídico mundial. 

No texto escrito em 1795, denominado “A paz perpétua”, Immanuel Kant 

desenvolveu uma ideia de “cosmópolis” sob a tese do homem como cidadão do mundo 

e não apenas de um determinado Estado, instituindo assim o ius cosmopolíticum 

como um terceiro gênero de direito ao lado do direito público interno e do direito 

público externo, com o fito de abranger também as relações entre um determinado 

Estado e os cidadãos de outros Estados.218 

Para Immanuel Kant219, o direito cosmopolita estaria limitado às condições da 

hospitalidade universal, na medida em que afasta um possível caráter filantrópico para 

configurar como um direito do estrangeiro, destacando que a hospitalidade significa: 

 

[...] o direito de um estrangeiro a não ser tratado com hostilidade em 
virtude da sua vinda ao território de outro. Este pode rejeitar o 
estrangeiro, se isso puder ocorrer sem dano seu, mas enquanto o 
estrangeiro se comportar amistosamente no seu lugar, o outro não o 
deve confrontar com hostilidade. Não existe nenhum direito de 
hóspede sobre o qual se possa basear esta pretensão (para tal seria 
preciso um contrato especialmente generoso para dele fazer um 
hóspede por certo tempo), mas um direito de visita, que assiste todos 
os homens para se apresentarem à sociedade, em virtude do direito 
da propriedade comum da superfície da Terra, sobre a qual, enquanto 
superfície esférica, os homens não se podem estender até ao infinito, 
mas devem finalmente suportar-se uns aos outros, pois 
originariamente ninguém tem mais direito do que outro a estar num 
determinado lugar da Terra. 

 

Não obstante à limitação inicial ao direito de visita, percebe-se também uma 

limitação no tocante à repulsa do estrangeiro, pois a adoção deste ato estaria 

condicionada à inexistência de dano ao estrangeiro, demonstrando assim, possível e 

inicialmente, uma base estrutural para a construção do princípio de non-refoulement 

(“não devolução”) que foi regulamentado posteriormente pela Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951220. 

 
218 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7ª reimpressão. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 59. 
219  KANT, Immanuel. A paz perpétua: um projecto filosófico. Tradução de Artur Morão. Covilhã: 
LusoSofia, 2008, p. 20. 
220 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o princípio de non-refoulement (“não 
devolução”) serão posteriormente detalhados, cumprindo, neste momento, demonstrar somente a 
ligação do princípio com as ideias desenvolvidas no pensamento filosófico de Immanuel Kant. 
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Outrossim, verifica-se a ideia norteadora de que o indivíduo não estaria limitado 

ao seu Estado e a construção do pensamento filosófico no tocante ao estabelecimento 

da proteção universal, por meio de um ordenamento jurídico mundial, haja vista que, 

ao possuir o direito de propriedade comum da superfície da terra, o indivíduo seria um 

cidadão do mundo. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Norberto Bobbio221 afirma: 

 

Nessa relação de reciprocidade entre o direito de visita do cidadão 
estrangeiro e o dever de hospitalidade do Estado visitado, Kant tinha 
originariamente prefigurado o direito de todo homem a ser cidadão não 
só do seu próprio Estado, mas do mundo inteiro; além disso, havia 
representado toda a Terra como uma potencial cidade do mundo, 
precisamente como uma cosmópolis. E é somente com esse tipo de 
relação — não entre indivíduos, não entre Estado e indivíduos no 
interior, não entre Estado e Estado, mas entre Estados e indivíduos 
dos outros Estados — que Kant concluía o sistema geral do direito e 
representava de modo integral o desenvolvimento histórico do direito, 
no qual o ordenamento jurídico universal, a cidade do mundo ou 
cosmópolis, representa a quarta e última fase do sistema jurídico 
geral, depois do estado de natureza (onde não há outro direito além 
do direito privado, o direito entre indivíduos), depois do estado civil 
(regulado pelo direito público interno), depois da ordem internacional 
(regulada pelo direito público externo). 

 

Portanto, constata-se que as ideias desenvolvidas por Immanuel Kant 

funcionaram como uma verdadeira previsão da ordem mundial que seria 

posteriormente instaurada, demonstrando a importância do seu pensamento filosófico 

para a construção desta nova ordem, notadamente pela contribuição na influência dos 

ideais norteadores da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

Ademais, cumpre destacar que Jacques Maritain foi um dos protagonistas na 

elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na medida em 

que duas de suas grandes obras de filosofia política, Humanismo integral (Humanisme 

intégral, 1936) e Os direitos do homem e a lei natural (Les droits de l'homme et la loi 

naturelle, 1942), influenciaram diretamente na construção dos ideais norteadores e 

foram utilizadas como alicerce para elaboração da DUDH. 

 
221 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7ª reimpressão. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 60. 
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No humanismo integral de Jacques Maritain222, a dignidade humana está ligada 

à construção de uma sociedade fraterna e solidária, na medida em que a dignidade 

está ligada à busca do bem comum, realizada pelo Estado em colaboração com toda 

a sociedade, ou seja, uma dignidade alicerçada na vocação do ser social em sua vida 

comum terrena e no amor, afastando a preocupação apenas ao individualismo da 

pessoa. 

Apesar da nítida contraposição ao humanismo antropocêntrico individualista 

apresentada em sua obra, o humanismo integral de Jacques Maritain também elenca 

como objetivo a garantia da dignidade humana, fundada nos direitos do homem e nos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Porém, sem a idolatria excessiva do ser humano, engendrada pelo humanismo 

antropocêntrico, o humanismo integral elenca ainda como objetivo a garantia da 

dignidade humana no plano de uma ação prática, fundada na ideia de solidariedade 

na fraternidade, unindo e equilibrando os ideais de liberdade e igualdade, haja vista 

que a garantia de uma dignidade humana especial advém do fato de que o homem é 

concebido à imagem e semelhança de Deus. 

Nesse contexto, o homem é considerado pessoa e recebe a dignidade no 

momento em que desenvolve o seu espírito e a sua liberdade, mais 

especificadamente a sua liberdade de escolha, liberdade de valores e liberdade de 

eternidade, tendo em vista que a redução profunda da realidade humana ao fenômeno 

material, estabelecendo como única dimensão e retirando assim a sua dimensão de 

transcendência e metafísica, ocasiona a mutilação e a autodestruição do ser 

humano.223 

Desta forma, percebe-se o fundamento da crítica de Jacques Maritain ao 

humanismo antropocêntrico, uma vez que, na sua concepção, buscar o bem comum 

é o fator mais importante para a construção da sociedade, pois proporciona uma vida 

melhor para todos os homens.224 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, “[...] retomando os 

ideais da Revolução Francesa, representou a manifestação histórica de que se 

 
222 MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral. Tradução de Afrânio Coutinho. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1965. 
223 MARITAIN, 1965, passim. 
224 MARITAIN, 1965, passim. 
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formara, enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da 

igualdade, da liberdade e da fraternidade entre os homens [...]”.225 

A história da proteção universal dos direitos humanos fundamentais foi 

indubitavelmente marcada com a proclamação da DUDH, pela Assembleia Geral da 

ONU, em 10 de dezembro de 1948.226 

Segundo Norberto Bobbio227: 

 

É fato hoje inquestionável que a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 10 de dezembro de 1948, colocou as premissas para 
transformar também os indivíduos singulares, e não mais apenas os 
Estados, em sujeitos jurídicos do direito internacional, tendo assim, por 
conseguinte, iniciado a passagem para uma nova fase do direito 
internacional, a que torna esse direito não apenas o direito de todas 
as gentes, mas o direito de todos os indivíduos. 

 

Nesse sentido, diante da aprovação da Resolução nº 217 A pela Assembleia 

Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi proclamada 

com o objetivo de estabelecer um padrão comum de realizações para todos os 

indivíduos, instituindo assim, de forma inédita, a proteção universal aos direitos 

humanos fundamentais.228 

Analisando, entre outros dispositivos, o preâmbulo e o artigo I da DUDH, 

comprova-se que o ideal do humanismo integral, desenvolvido por Jacques Maritain, 

foi implantado no aludido documento, tendo em vista que foram estabelecidos direitos 

inerentes à condição humana e, portanto, considerados como fundamentais para 

todos os indivíduos. 

O primeiro e o último trechos do preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 229  demonstram claramente os argumentos acima 

narrados, conforme se vê:  

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

 
225  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 231. 
226 UNITED NATIONS. Universal Declaration of Human Rights. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html. Acesso em: 10 jun. 2020. 
227 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7ª reimpressão. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 60. 
228 UNITED NATIONS, op. cit. 
229 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 11 jun. 2020. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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[…] 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento 
e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob 
sua jurisdição. 

 

Willis Santiago Guerra Filho230, analisando a essência da DUDH, destaca que 

o seu preâmbulo: 

 

[...] constitui excerto normativo de fundamental importância, pois deve 
ser considerado como chave hermenêutica que, para além de sua 
própria normatividade principiológica, constitui reduto irradiador de 
sentidos à compreensão dos preceitos jurídicos da Declaração que lhe 
sucede [...] 

 

Os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade entre os homens são 

evidenciados no texto do artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948231: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade.” 

Logo, constata-se que os direitos fundamentais de todos os indivíduos, 

inerentes à condição humana e, portanto, inalienáveis, foram reconhecidos e 

implantados pela DUDH. 

Além dos princípios da dignidade humana e da igualdade, reforçando a 

condição de universalidade dos direitos humanos, o artigo II da DUDH estabelece 

claramente que não haverá distinção de qualquer espécie para o acesso aos direitos 

e as liberdades instituídas pela referida Declaração.232 

 
230  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Preâmbulo. In: BALERA, Wagner (Org.). Comentários à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e Jurisprudência. 3. São Paulo: KDP Amazon, 2018, 
posição 707. 
231 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 11 jun. 2020. 
232 O artigo II da DUDH dispõe: “Artigo II - 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos 
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na 
condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se 
trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 
limitação de soberania.” ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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No tocante a alguns direitos que foram garantidos pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948233, sem perder o foco no tema da presente dissertação, 

cumpre destacar os seguintes artigos: 

 

Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 
[...] 
Artigo VI - Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 
[...] 
Artigo XIII - 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção 
e residência dentro das fronteiras de cada Estado; 2. Todo ser humano 
tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 

 

Os artigos acima colacionados evidenciam o reconhecimento, além de outros 

direitos, da liberdade de todos os indivíduos e, consequentemente, o reconhecimento 

do direito humano à liberdade de locomoção e residência em qualquer Estado, sem 

estabelecer qualquer limitação geográfica para os indivíduos. 

Seguindo a análise proposta, convém mencionar que o artigo XIV da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948234 instituiu o direito humano ao 

asilo, veja-se: 

 

Artigo XIV - 1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito 
de procurar e de gozar asilo em outros países; 2. Este direito não pode 
ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 

 

Conforme anteriormente mencionado, percebe-se a utilização do conceito 

ampliado de asilo pelo artigo acima colacionado, ou seja, o termo asilo deve ser 

utilizado no sentido amplo de proteção, abrangendo assim o asilo diplomático, o asilo 

territorial e o refúgio, na medida em que o referido dispositivo assegura um direito 

fundamental de todos os indivíduos e que a terminologia utilizada não possui o condão 

ou intenção de caracterizar somente o asilo político. 

 
de 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 
11 jun. 2020. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Apesar de não estabelecer, de forma clara, a obrigação do Estado na análise 

da solicitação e concessão do refúgio, a limitação na repulsa do solicitante advém 

justo e principalmente do valor supremo atribuído à vida, do direito humano de 

procurar e de gozar asilo e das obrigações internacionais assumidas, por meio dos 

instrumentos de proteção, sendo que as únicas restrições ao exercício deste direito 

estão elencadas nos próprios instrumentos. 

Além disso, o artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948235 garantiu o mínimo de uma nacionalidade como direito humano básico do 

indivíduo, impediu a retirada arbitrária e o cerceamento arbitrário do direito de mudá-

la, conforme se lê: “Artigo XV - 1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade; 2. 

Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 

de nacionalidade.” 

Outrossim, o artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948236 instituiu os direitos humanos fundamentais de todos os indivíduos: 

 

Artigo XXV - 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle; 2. A 
maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio 
gozarão da mesma proteção social. 

 

Deste modo, a DUDH garantiu, por meio do seu artigo XIV, a proteção dos 

refugiados no tocante ao direito de procurar e de gozar asilo em outros países, como 

também garantiu, pelo seu artigo XXV, os padrões básicos sociais indispensáveis aos 

indivíduos237, ou seja, garantiu o direito de proteção social. 

Diante do exposto, constata-se que o desenvolvimento do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos e, por conseguinte, do Direito Internacional dos Refugiados, foi 

iniciado com a aprovação da Declaração Universal de 1948.238 

 
235 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 11 jun. 2020. 
236 Ibid. 
237 GREGORI, Maria Stella; FURTADO, Alexandre Dias de Andrade. Artigo XXV. In: BALERA, Wagner 
(Org.). Comentários à Declaração Universal dos Direitos Humanos e Jurisprudência. 3. São 
Paulo: KDP Amazon, 2018, posição 6495. 
238 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 11. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 287. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Indubitavelmente, a história da proteção universal dos direitos humanos e, por 

conseguinte, o início da proteção social dos refugiados no mundo foram marcados 

com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na 

medida em que estabeleceu os direitos fundamentais de todos os indivíduos. 

 

3.1.1.3 O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

 

Conquanto não haja dúvida acerca da evolução dos direitos humanos por meio 

da proclamação Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os avanços 

estabelecidos não eram suficientes para organizar e proteger a grande onda 

migratória de vítimas da Segunda Guerra Mundial e da crueldade do próprio homem, 

ocasionando a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), em dezembro de 1950, pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (United Nations High 

Commissioner for Refugees – UNHCR) foi criado em dezembro de 1950, pela 

Resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU, porém, iniciou as atividades em 

janeiro de 1951 para exercer o primeiro mandato até o dia 31 de dezembro de 1953, 

com o intuito inicial de ajudar milhões de europeus que foram forçados a migrar em 

decorrência da situação ocasionada pela Segunda Guerra Mundial.239 

O Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados240 foi 

aprovado pela Resolução nº 428 (V) da Assembleia Geral da ONU no dia 14 de 

dezembro de 1950, estabelecendo preliminarmente, em seu Capítulo I (Disposições 

Gerais), a seguinte atribuição: 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atuando 
sob a autoridade da Assembléia Geral, assumirá a função de 

 
239 Ressalte-se que o ACNUR foi criado para exercer um mandato inicial de três anos, haja vista que 
foi criado como órgão temporário subsidiário da ONU, sendo que o seu mandato era renovado a cada 
três anos, porém, a cláusula que obrigava a renovação do mandato foi abolida em 2003. ACNUR 
(ORG.). Sobre o ACNUR: Histórico. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso 
em: 14 jun. 2020. 
240  ACNUR (ORG.). Estatuto do ACNUR. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatu
to_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto
_ACNUR#:~:text=A%20Assembl%C3%A9ia%20Geral%2C%20considerando%20sua,2.. Acesso em: 
14 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/portugues/historico/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR#:~:text=A%20Assembl%C3%A9ia%20Geral%2C%20considerando%20sua,2.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR#:~:text=A%20Assembl%C3%A9ia%20Geral%2C%20considerando%20sua,2.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR#:~:text=A%20Assembl%C3%A9ia%20Geral%2C%20considerando%20sua,2.
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proporcionar proteção internacional, sob os auspícios das Nações 
Unidas, aos refugiados que se enquadrem nas condições previstas no 
presente Estatuto, e de encontrar soluções permanentes para o 
problema dos refugiados, prestando assistência aos governos e, com 
o consentimento de tais governos, prestando assistência também a 
organizações privadas, a fim de facilitar a repatriação voluntária de tais 
refugiados ou a sua integração no seio de novas comunidades 
nacionais. 

 

Examinando as principais funções instituídas pelo aludido Estatuto, percebe-se 

que o órgão subsidiário da ONU para os refugiados, denominado de Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, possui competências que estão 

direta e subsidiariamente vinculadas à proteção dos refugiados. 

As competências que estão diretamente vinculadas à proteção dos refugiados, 

entre outras, são as funções concernentes às obrigações de proporcionar proteção 

internacional a eles e encontrar soluções permanentes para o problema deles, bem 

como no fornecimento de subsídio jurídico e material para a proteção dos refugiados. 

Algumas competências não são realizadas diretamente, sobretudo àquelas 

ligadas à função de prestar assistência para facilitar a repatriação voluntária e 

integração dos refugiados, na medida em que a responsabilidade principal será do 

Estado e esta assistência será prestada aos governos e, com o seu consentimento, 

às organizações privadas241. 

Sidney Guerra242 assevera que a função básica do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados: 

 

[...] é a de dar proteção aos refugiados, isto é, para as pessoas que 
não podem gozar de proteção em seus países de origem. Assim, o 
ACNUR trabalha no sentido de garantir a permanência do indivíduo 
em determinado Estado (proibição da repatriação forçada) com a 
obtenção de um status favorável no país em que foram recebidos, bem 
como procura assistir os refugiados em termos materiais até que 
possam ter condições de mantença no Estado que os abrigou. 

 

Entretanto, independentemente do tipo de competência, o ACNUR é o órgão 

subsidiário da ONU, vinculado à Assembleia Geral, cujo objetivo primordial é funcionar 

como um terceiro nas demandas ligadas à proteção dos refugiados em âmbito 

 
241 Impende destacar que o ACNUR pode firmar acordos e estabelecer parcerias com organizações 
não governamentais (ONG) para viabilizar o cumprimento de algumas funções, como também pode 
executar trabalhos com outros órgãos e agências especializadas da ONU. 
242 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 462. 
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internacional, tendo em vista que a sua principal função está justamente ligada à 

proteção dos direitos humanos dos refugiados e, por conseguinte, será exercida, de 

forma preventiva ou reparadora, para estabelecer, no primeiro momento, a proteção 

jurídica dos refugiados e, posteriormente, a sua assistência social.243 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados não possui a função 

ou objetivo de substituir a responsabilidade dos Estados no tocante à proteção dos 

refugiados, mas sim funcionar como um meio de ligação entre a conscientização dos 

Estados e os problemas dos refugiados, cumprindo também os compromissos 

estabelecidos em seu Estatuto, na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951, no Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados e nos demais 

instrumentos de proteção internacionais. 

No tocante à composição do ACNUR, impende destacar que o Alto Comissário 

das Nações Unidas para Refugiados244 é o responsável pela direção e controle do 

órgão, sendo que o exercício da sua função está vinculada ao Secretário Geral da 

ONU, haja vista que o órgão está diretamente ligado à Assembleia Geral da ONU e 

ao Conselho Econômico e Social, possuindo ainda a assistência de um Vice-Alto 

Comissário, do Alto Comissário Assistente para Operações e do Alto Comissário 

Assistente para Proteção, como também a consultoria de supervisão do Gabinete do 

Inspetor-Geral e o auxílio de 16.803 funcionários que trabalham em 134 países.245 

Além da sede em Genebra, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados possui vários escritórios continentais, regionais e sub-regionais, que são 

compostos, sobretudo, pelo chefe do escritório/encarregado da missão, pelo 

responsável da parte assistencial/encarregado do programa e pelo responsável 

jurídico/encarregado da proteção, com o fito de facilitar o contato entre os escritórios 

e o órgão, entre os escritórios continentais, regionais e sub-regionais, entre os 

escritórios, o órgão e os seus parceiros, bem como para facilitar a efetivação da 

proteção aos refugiados.246 

 
243 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. 2. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
88-95. 
244 Atualmente, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados é o italiano Filippo Grandi, tendo 
em vista que foi eleito como o 11º Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pela 
Assembleia Geral da ONU em 2015, iniciando as atividades em 01 de janeiro de 2016 para exercer o 
seu mandato até 31 de dezembro de 2020. ACNUR (ORG.). Sobre o ACNUR: Alto Comissário. 
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/alto-comissario/. Acesso em: 14 jun. 2020. 
245  UNHCR (ACNUR ORG.). About Us: Governance and Oversight. Disponível em: 
https://www.unhcr.org/governance.html. Acesso em: 15 jun. 2020. 
246 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 152. 

https://www.acnur.org/portugues/alto-comissario/
https://www.unhcr.org/governance.html
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Ademais, o Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados foi estabelecido, em 30 de abril de 1958, por meio da 

Resolução 672 (XXV) do Conselho Econômico e Social da ONU. O Comitê Executivo 

do Programa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é um 

órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU, composto por representantes dos 

Estados Membros da ONU ou membros de qualquer uma das agências 

especializadas, eleitos pelo Conselho para executar o escopo do Comitê no sentido 

de aconselhar o Alto Comissário nas suas funções e acerca da proteção internacional, 

revisar os programas e o orçamento, autorizar a solicitação do Alto Comissário por 

fundos, aprovar as metas orçamentárias e discutir inúmeras outras questões com o 

ACNUR e seus parceiros.247 

O ACNUR possui um orçamento anual, em média, de US$ 8,5 bilhões, 

arrecadado via contribuições voluntárias dos países e das doações do setor privado e 

de pessoas físicas, sendo que 88% das doações são utilizadas para prestar ajuda 

humanitária às pessoas em situação de refúgio, 5% das doações são utilizadas para 

contratação de especialistas e desenvolvimento de programas para assistir às 

pessoas em situação de refúgio e 7% das doações são utilizadas na manutenção da 

organização.248 

Atualmente, as ações do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados não estão limitadas somente aos refugiados, tendo em vista que houve a 

ampliação da competência para abranger e ajudar outros grupos de migrantes ou 

pessoas que foram forçadas a se deslocar, como os apátridas e os deslocados 

internos. 

Além das atribuições acima destacadas que visam à proteção dos indivíduos 

que estão sob os seus cuidados, o ACNUR estimula a implantação e busca a 

promoção das chamadas soluções duradouras, em cumprimento aos objetivos 

instituídos no seu mandato. 

As soluções duradouras subdividem-se em repatriação voluntária, integração 

local e reassentamento249, possuem diferenças nas definições e nos métodos de 

 
247 UNHCR (ACNUR ORG.). About Us: Governance and Oversight (Executive Committee). Disponível 
em: https://www.unhcr.org/executive-committee.html. Acesso em: 15 jun. 2020. 
248 ACNUR (ORG.). Protegendo refugiados no Brasil e no mundo: cartilha ACNUR 2019. Disponível 
em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/02/CARTILHA-ACNUR2019.pdf. 
Acesso em: 15 jun. 2020. 
249 Além das soluções duradouras de repatriação voluntária, integração local e reassentamento, o 
ACNUR trabalha buscando outras soluções duradouras ou instrumentos que forneçam os subsídios 

https://www.unhcr.org/executive-committee.html
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/02/CARTILHA-ACNUR2019.pdf
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implantação, contudo, têm o mesmo objetivo, no sentido de fornecer os subsídios 

necessários para assegurar os direitos dos indivíduos que estão sob os cuidados do 

seu mandato, bem como para fornecer os instrumentos necessários para a 

reconstrução de uma vida digna e pacífica destes indivíduos. 

A solução duradoura chamada de repatriação voluntária, atualmente utilizada 

como principal e ideal solução pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, consiste no regresso do refugiado ao seu país de origem, entretanto, 

somente será utilizada pela constatação do caráter expresso de voluntariedade, pois 

o indivíduo não pode ser obrigado a regressar ao seu Estado de origem, bem como 

somente será utilizada após a cessação das circunstâncias que obrigaram o indivíduo 

a fugir e requerer o refúgio, ou seja, elementos que não estão diretamente ligados a 

sua vontade.250 

Liliana Lyra Jubilut251  explica os motivos da transição entre as opções de 

soluções duráveis e, consequentemente, da atual utilização da repatriação voluntária 

como principal e ideal solução durável: 

 

Tal solução é atualmente vista como a ideal, uma vez que não priva o 
indivíduo de sua origem e, com isso, torna o processo de efetivação 
de sua cidadania menos traumático. 
É interessante notar a transição pela qual passaram as soluções 
duráveis para os refugiados, pois no início de sua proteção e logo após 
a Segunda Guerra Mundial a opção era pelo reassentamento. 
Atualmente verifica-se a opção pela repatriação voluntária, não pelo 
fato de ser a mais adequada para o refugiado – por ser o retorno ao 
seu país de origem – (mesmo porque na maioria dos casos ele não 
quer voltar, pois ou o país se encontra destruído ou suas raízes 
deixaram de existir), mas sim pelo fechamento dos Estados, 
principalmente os desenvolvidos, para a acolhida de estrangeiros, 
mesmo que refugiados. 
[...] 
A partir do momento em que o refugiado é repatriado, ele deixa de 
estar sob a proteção internacional decorrente do refúgio; por isso é 
indispensável que ele entenda tal situação, uma vez que em função 
da repatriação a sua condição de refugiado cessará. 

 

 
necessários para a implantação destas soluções duradouras, como, entre outros exemplos, o estímulo 
à reunião familiar e o fornecimento de assistência em dinheiro. 
250 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Direitos humanos e hospitalidade: a proteção internacional 
para apátridas e refugiados. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 31. 
251 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 154-155. 
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A integração local consiste no processo que assegura a garantia dos direitos 

aos indivíduos que estão sob os cuidados do mandato do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados e a sua total inserção jurídica, social, econômica e 

cultural no Estado de acolhida, sendo que o processo será concluído com a integração 

plena do indivíduo neste Estado, por meio da concessão de residência permanente 

ou da cidadania, com o consequente acesso às políticas públicas disponíveis a todos 

os cidadãos deste Estado de acolhida.252 

Por sua vez, o reassentamento consiste na acolhida voluntária do indivíduo por 

um terceiro Estado, no momento em que existe o impasse fincado na impossibilidade 

de retorno ao Estado de origem e na impossibilidade de permanecer no Estado que 

lhe concedeu anteriormente refúgio, em razão, entre outros fatores, da ausência de 

inserção, integração ou adaptação do indivíduo, da ausência de segurança ou 

proteção legal e de qualquer outro fator que resulte no perigo em permanecer neste 

Estado que o acolheu anteriormente.253 

Realizando a distinção entre o conceito clássico e o moderno de 

reassentamento, como também destacando a importância do sistema universal de 

proteção aos refugiados para a concretização desta solução durável, Liliana Lyra 

Jubilut254 explica: 

 

O reassentamento, por sua vez, pode ser entendido de duas maneiras: 
no início da atuação do ACNUR era a prática de se transferirem 
refugiados de um Estado para outro, podendo ser inclusive de seu 
Estado de origem diretamente para o Estado de acolhida, ou seja, era 
a efetiva transferência de um refugiado para um Estado de asilo; 
modernamente vem a ser a transferência de indivíduos, já 
reconhecidos como refugiados, mas que ainda têm problemas de 
proteção ou que têm problemas graves de integração no país de 
acolhida (denominado também de país de asilo ou ainda de primeiro 
país), para outro Estado, o qual é denominado terceiro país, que se 
entende mais adequado às necessidades desses indivíduos.  
Os reassentados são hoje, assim, refugiados que não podem 
permanecer no Estado que lhe reconheceu o status de refugiado e 
tentam integrar-se em outro território, com o auxílio do ACNUR, que 
proporciona tanto os aspectos financeiros como faz a interlocução 
política entre os Estados para tal. 

 
252 ACNUR (ORG.). Protegendo refugiados no Brasil e no mundo: cartilha ACNUR 2019. Disponível 
em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/02/CARTILHA-ACNUR2019.pdf. 
Acesso em: 16 jun. 2020. 
253 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Direitos humanos e hospitalidade: a proteção internacional 
para apátridas e refugiados. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 32. 
254 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 154. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/02/CARTILHA-ACNUR2019.pdf
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Tal prática somente é possível em função do sistema universal de 
proteção aos refugiados, posto que, se ainda somente existisse o 
instituto do asilo, fundado na discricionariedade de cada Estado 
concessor, os indivíduos reconhecidos como merecedores de 
proteção em um Estado não teriam necessariamente o seu status 
reconhecido nos demais. 

 

Nesse contexto, verifica-se claramente que, apesar das distinções entre as 

definições e os métodos de implantação, todas as soluções duradouras possuem o 

objetivo primordial de fornecer os subsídios necessários para assegurar os direitos 

dos indivíduos que estão sob os cuidados do mandato do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados, com o escopo de fornecer os instrumentos 

necessários e adequados para a reconstrução de uma vida digna e pacífica no Estado 

de acolhida. 

Evidentemente, o ACNUR desenvolve um trabalho indispensável para a 

proteção internacional dos refugiados255, tendo em vista que, além de estimular os 

Estados à adoção das indispensáveis medidas de proteção, estipular condições para 

a solução pacífica de conflitos, desenvolver atividades para implementação das 

soluções duradouras e fornecer os subsídios necessários para assegurar os direitos 

humanos aos indivíduos que estão sob os cuidados do seu mandato, dentre outras 

funções, possui o objetivo de encontrar soluções permanentes para o problema dos 

refugiados. 

Porém, não obstante a importância do trabalho desenvolvido pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e os avanços no tocante à 

proteção internacional dos refugiados, existe ainda a necessidade de implementar 

medidas efetivas para transpor os diversos óbices impregnados na sociedade 

contemporânea, principalmente ocasionados pelas dificuldades de implementação 

das soluções duradouras, pelas dificuldades na inserção destes indivíduos no 

mercado de trabalho e, em geral, na sociedade, pelas barreiras culturais e, em muitos 

casos, pelo preconceito disseminado, como também em razão da existência de países 

que não são membros e, muitas vezes, não compactuam ou não cumprem os 

instrumentos de proteção internacionais, entre outros. 

Assim, constata-se a necessidade do planejamento, desenvolvimento e 

implantação de novas estratégias globais, novos programas, acordos e parcerias, com 

 
255 A importância do trabalho desenvolvido pelo ACNUR foi internacionalmente reconhecida, inclusive 
em 1954 e em 1981, quando do recebimento do prêmio Nobel da Paz. 
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a participação de todos os países, da sociedade civil, das empresas privadas, das 

organizações não governamentais e, inclusive, com a participação dos próprios 

refugiados, bem como do estabelecimento de sanções rígidas para coibir o 

descumprimento dos instrumentos internacionais de proteção e da implementação de 

políticas públicas eficazes para solucionar permanentemente o problema enfrentado. 

 

3.1.1.4 A Agência das Nações Unidas de Assistência e Construção para os 

Refugiados Palestinos do Oriente Próximo 

 

Antes da criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), a Organização das Nações Unidas (ONU) já havia criado, em 08 de 

dezembro de 1949, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Construção para 

os Refugiados Palestinos do Oriente Próximo (United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA). 

A UNRWA foi criada em 08 de dezembro de 1949, pela Resolução 302 (IV), 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU, porém, iniciou as atividades em 1º de maio 

de 1950 para exercer o primeiro mandato e, consequentemente, ajudar cerca de 

750.000 refugiados palestinos que foram forçados a migrar, perderam o lar e os meios 

de subsistência em decorrência da situação ocasionada pela Guerra Árabe-Israelense 

de 1948.256 

Nesse sentido, o Estatuto da UNRWA257 foi aprovado pela Resolução 302 (IV) 

da Assembleia Geral da ONU no dia 08 de dezembro de 1949, reconhecendo, em seu 

parágrafo 5º, a necessidade de assistência continuada aos refugiados da Palestina, 

no tocante à adoção e à implementação de medidas construtivas para evitar a fome, 

a angústia e outras condições que coloquem em risco a paz e a estabilidade. 

O refugiado da Palestina é considerado como aquela pessoa que possuía 

residência habitual na Palestina durante o período de 1º de junho de 1946 a 15 de 

maio de 1948, e, em consequência da situação ocasionada pela Guerra Árabe-

 
256  Ressalte-se que a UNRWA foi criada em 08 de dezembro de 1949 como órgão temporário 
subsidiário da ONU, porém, a referida Agência continua em funcionamento até os dias hodiernos, tendo 
em vista que o seu mandato fora recentemente estendido até o dia 30 de junho de 2023, em razão da 
ausência de solução para o problema dos refugiados da Palestina. UNRWA (ORG.). Who we are. 
Disponível em: https://www.unrwa.org/who-we-are. Acesso em: 17 jun. 2020. 
257  UNRWA (ORG.). General Assembly Resolution 302 (IV): assistance to palestine refugees. 
A/RES/302 (IV). 8 december 1949. Disponível em: https://www.unrwa.org/content/general-assembly-
resolution-302. Acesso em: 17 jun. 2020. 

https://www.unrwa.org/who-we-are
https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302
https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302
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Israelense de 1948, foi forçada a migrar, perdeu o lar e os meios de subsistência, 

englobando ainda neste conceito os descendentes, inclusive as crianças legalmente 

adotadas, do refugiado da Palestina.258 

A UNRWA foi criada para ajudar inicialmente cerca de 750.000 refugiados 

palestinos, entretanto, atualmente possui cerca de 5,6 milhões de refugiados 

palestinos sob os cuidados do seu mandato.259 

Segundo Liliana Lyra Jubilut260: 

 

É interessante notar que os palestinos não são abrangidos pelo 
sistema geral de proteção dos refugiados. Há duas explicações para 
tal fato. De um lado, há autores que entendem que a condição de 
refugiados dos palestinos decorre da criação do Estado de Israel 
patrocinada pela Organização das Nações Unidas, e em função disto, 
caso fossem tidos como refugiados, estar-se-ia admitindo que a 
Organização das Nações Unidas “criou” refugiados, estabelecendo-
se, com isso, um paradoxo da sua atuação: proteção versus produção 
de refugiados. De outro lado, há autores que apontam a existência da 
reserva geográfica presente na Convenção de 1951 Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados (que será estudada mais adiante) como o 
principal motivo da criação de dois órgãos separados. Em face de tal 
situação, a ONU estabeleceu um órgão próprio para tratar da questão 
dos deslocados palestinos (Agência das Nações Unidas para Auxílio 
e Trabalho para Refugiados Palestinos no Oriente Médio, também 
denominada em português de Organismo de Obras Públicas e Socorro 
das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no Oriente Próximo), 
excluindo-os da competência de seu órgão especializado no tema dos 
refugiados. 

 

No tocante à proteção dos refugiados, sem perder o foco no tema e no objeto 

central da presente dissertação, cumpre destacar que, atualmente, nem todos os 

refugiados estão sob os cuidados do mandato do ACNUR, tendo em vista que os 

refugiados palestinos estão sob o manto protetivo da UNRWA. 

 

 

 

 
258 UNRWA (ORG.). Who we are. Disponível em: https://www.unrwa.org/who-we-are. Acesso em: 17 
jun. 2020. 
259 UNHCR (ACNUR ORG.). Global trends: forced displacement in 2019. 18 de junho de 2020. p. 2. 
Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Acesso em: 02 out. 2020. 
260 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 26. 

https://www.unrwa.org/who-we-are
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3.1.1.5 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 

1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados 

 

No dia 28 de julho de 1951, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

foi formalmente adotada pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários 

sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas261. É considerada como o principal 

documento de proteção internacional dos refugiados, na medida em que consolidou 

alguns instrumentos internacionais anteriores e engendrou o alicerce jurídico para a 

execução e consolidação do trabalho executado pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR). 

Além de possibilitar a execução e a consolidação do trabalho executado pelo 

ACNUR, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 (Convenção de 

1951) estabeleceu avanços na conceituação do termo, na definição dos elementos 

caracterizadores da condição e no estabelecimento de padrões básicos para o 

tratamento do refugiado, haja vista que definiu os direitos e deveres básicos dos 

refugiados e dos Estados. 

Conforme destacado anteriormente, existia uma limitação temporal e 

geográfica de aplicabilidade oriunda da própria definição de refugiado262, utilizada pela 

Convenção de 1951. 

Guy S. Goodwin-Gill263 afirma que, apesar da pretensão na elaboração de um 

novo tratado sobre os refugiados, para complementar as responsabilidades de 

 
261 A Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas 
foi convocada pela Resolução 429 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro 
de 1950 e, posteriormente, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados foi formalmente adotada 
pela referida Conferência em 28 de julho de 1951. Apesar disso, a Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 entrou em vigor somente em 22 de abril de 1954. ACNUR (ORG.). Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf. Acesso em: 17 jun. 2020. 
262 Além de aplicar os dispositivos a qualquer pessoa que foi considerada refugiada por alguns acordos 
e instrumentos internacionais anteriores, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 
definiu, em seu Capítulo I, artigo 1º, A, 2, o refugiado como qualquer indivíduo que: “[...], em 
conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país 
de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse 
país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual 
em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a 
ele.” Ibid. 
263 GOODWIN-GILL, Guy S. The international law of refugee protection. The Oxford Handbook of 
Refugee and Forced Migration Studies, Oxford, aug. 2014. Disponível em: 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-
9780199652433-e-021. Acesso em: 20 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021
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proteção do ACNUR, o texto da Convenção de 1951 refletiu a preocupação e 

relutância dos Estados em assinar um “cheque em branco” para números 

desconhecidos de futuros refugiados, tendo em vista que a criação das limitações 

geográficas ou temporais na definição de refugiado autorizou a possibilidade de 

adoção desta opção e, por certo, de limitação das obrigações dos Estados com os 

refugiados, destoando claramente do espírito do Estatuto do ACNUR e do seu 

mandato universal e geral. 

O critério restritivo de aplicabilidade, fundado em princípio de limitação 

temporal, também denominado reserva temporal, foi apresentado na própria definição 

do termo refugiado, haja vista que a Convenção de 1951 definiu que o termo refugiado 

e demais dispositivos seriam aplicados, após o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos, a qualquer pessoa em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes 

de 1º de janeiro de 1951, ou seja, restringiu a sua aplicabilidade aos eventos ocorridos 

antes da referida data.  

Em relação ao critério restritivo de aplicabilidade, fundado em princípio de 

limitação geográfica, também denominado reserva geográfica, impende destacar que 

a sua aplicação também foi vinculada aos eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951, contudo, a Convenção de 1951 adotou dois sentidos para a compreensão dos 

referidos eventos e para a consequente definição do termo refugiado, sendo que a 

primeira definição vinculou os acontecimentos limitados temporariamente à região da 

Europa e a segunda definição estendeu os acontecimentos limitados temporariamente 

a outras regiões. 

O artigo 1º, seção B. 1 e 2, da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951264 dispõe que: 

 

B. 1) Para os fins da presente Convenção, as palavras 
"acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951", do art. 1º, 
seção A, poderão ser compreendidas no sentido de ou 
a) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na 
Europa";  
ou 
b) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa 
ou alhures"; 
e cada Estado Contratante fará, no momento da assinatura, da 
ratificação ou da adesão, uma declaração precisando o alcance que 

 
264 ACNUR (ORG.). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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pretende dar a essa expressão do ponto de vista das obrigações 
assumidas por ele em virtude da presente Convenção. 
2) Qualquer Estado Contratante que adotou a fórmula a) poderá em 
qualquer momento estender as suas obrigações adotando a fórmula 
b) por meio de uma notificação dirigida ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 

 

Analisando o dispositivo acima colacionado, percebe-se que, conquanto haja 

clara limitação temporal e geográfica, os Estados podiam adotar a opção de definição 

mais abrangente, sem utilizar a limitação geográfica, no momento da ratificação ou 

adesão da Convenção de 1951, bem como podiam mudar esta opção adotada 

anteriormente para utilizar a definição mais abrangente, ou seja, a Convenção de 1951 

criou a possibilidade para os Estados estabelecerem o alcance geográfico das suas 

obrigações e, por certo, das suas obrigações acerca da proteção dos refugiados. 

Em 15 de julho de 1952, o Brasil ratificou a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951, adotando a opção de definição mais abrangente, sem utilizar 

a limitação geográfica, para reconhecer os refugiados oriundos dos acontecimentos 

limitados temporariamente à Europa e outras regiões, porém, excluiu os direitos de 

associação (artigo 15) e os direitos às profissões assalariadas (artigo 17) ao ratificar 

a aludida Convenção.265 

Independentemente das reservas temporal e geográfica, a Convenção de 1951 

avançou na delimitação do conceito ao apresentar uma definição acerca do refugiado 

e, por conseguinte, ao instituir, em âmbito global, a definição do termo refugiado e a 

sua aplicabilidade. 

A implementação, em âmbito global, de uma definição do termo refugiado e da 

sua aplicabilidade ocasionou a formulação de critérios delimitados para o 

reconhecimento do chamado status de refugiado, como também a criação de 

requisitos que possibilitam uma análise individualizada da situação do solicitante de 

refúgio. 

Apesar de estabelecer os critérios delimitados, requisitos, princípios e padrões 

básicos para o tratamento do refugiado, a Convenção de 1951 não estabeleceu 

qualquer limitação aos Estados no tocante à implementação de medidas protetivas 

mais benéficas para os refugiados, instituindo somente normas mínimas a serem 

 
265  BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm. Acesso em: 18 jun. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
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respeitadas pelos Estados Contratantes e impulsionando a cooperação internacional 

destes Estados com o ACNUR. 

Destacando os principais avanços no texto adotado pela Convenção de 1951, 

Regina Duarte, Flavia R. Torres de Carvalho e Andrea Rauscher Torres de 

Carvalho266 afirmam: 

 

Um dos principais avanços adquiridos com a redação da Convenção 
de 1951 é a obrigatoriedade de aplicá-la sem discriminação por raça, 
religião, sexo e país de origem, mediante o estabelecimento de 
cláusulas consideradas essenciais, não passíveis de objeção. Entre 
estas cláusulas, destaca-se a definição do termo “refugiado” e o 
chamado princípio de non-refoulement (“não devolução”), o qual 
define que nenhum país deve expulsar ou "devolver” (refouler) um 
refugiado, contra a sua vontade, para um território onde ele ou ela 
sofra perseguição. 

 

Os avanços introduzidos pelos dispositivos da Convenção de 1951 são 

realmente evidentes, pois, além de outros avanços, introduziu, em seu artigo 3º, a 

aplicação, em âmbito global, do princípio da não discriminação267. 

A Convenção de 1951 instituiu detalhadamente, na seção C do artigo 1º, as 

únicas possibilidades de cessação da sua aplicação e da consequente cessação da 

condição de refugiado, como também estabeleceu as únicas situações de 

inaplicabilidade dos seus dispositivos. 

A dispensa de reciprocidade legislativa foi incluída pelo artigo 7º da Convenção 

de 1951, garantindo aos refugiados, após um prazo de residência de três anos em 

algum Estado Contratante, a dispensa da aludida reciprocidade e os direitos ou regime 

concedidos aos estrangeiros em geral, resguardando ainda as disposições protetivas 

mais favoráveis. 

Ao longo dos dispositivos introduzidos pela Convenção de 1951, constata-se a 

preocupação com a situação dos refugiados e a tentativa de instituir alguns 

 
266 DUARTE, Regina; CARVALHO, Flavia R. Torres de; CARVALHO, Andrea Rauscher Torres de. 
Refugiados: o trabalho como forma de resgate de direitos fundamentais. In: PINTO, Eduardo Vera-
Cruz; PERAZZOLO, José Rodolpho; BARROSO, Luís Roberto; SILVA, Marco Antonio Marques da; DE 
CICCO, Maria Cristina (Coords.). Refugiados, Imigrantes e Igualdade dos Povos – estudos em 
homenagem a António Guterres. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 228. 
267 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 estabeleceu, em seu artigo 3º, o princípio 
da não discriminação nos seguintes termos: “Os Estados Contratantes aplicarão as disposições desta 
Convenção aos refugiados sem discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem.” ACNUR 
(ORG.). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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mecanismos de proteção para estes refugiados nos Estados Contratantes, na medida 

em que os Estados Contratantes assumem, em alguns dispositivos, o compromisso 

de estabelecer um tratamento igualitário entre os refugiados e os nacionais para 

conceder direitos e, em outras situações, assumem o compromisso de estabelecer, 

no mínimo, um tratamento igualitário entre os refugiados e os estrangeiros em geral. 

No tocante à assistência pública, os Estados Contratantes assumem o 

compromisso de conceder um tratamento igualitário entre os nacionais e os refugiados 

que residem regularmente em seu território, com supedâneo no artigo 23 da 

Convenção de 1951. 

De acordo com o artigo 24 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951268, os Estados Contratantes também assumem o compromisso de conceder 

um tratamento igualitário entre os nacionais e os refugiados que residem regularmente 

em seu território no tocante a determinados pontos da legislação do trabalho e 

previdência social, destacando-se os seguintes pontos sobre o tratamento igualitário 

relacionado à previdência social: 

 

[...] 
b) A previdência social (as disposições legais relativas aos acidentes 
do trabalho, às moléstias profissionais, à maternidade, à doença, à 
invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego, aos encargos 
de família, bem como a qualquer outro risco que, conforme a 
legislação nacional, esteja previsto em um sistema de previdência 
social), observadas as seguintes limitações: 
i) pode haver medidas apropriadas visando à manutenção dos direitos 
adquiridos e dos direitos em curso de aquisição; 
ii) disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país 
de residência e concernentes aos benefícios ou frações de benefícios 
pagáveis exclusivamente dos fundos públicos, bem como às pensões 
pagas às pessoas que não preenchem as condições de contribuição 
exigidas para a concessão de uma pensão normal.  
2. Os direitos a um benefício pela morte de um refugiado em virtude 
de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional não serão 
afetados pelo fato de o beneficiário residir fora do território do Estado 
Contratante.  
3. Os Estados Contratantes estenderão aos refugiados o benefício dos 
acordos que concluíram ou vierem a concluir entre si, relativamente à 
manutenção dos direitos adquiridos ou em curso de aquisição em 
matéria de previdência social, contanto que os refugiados preencham 
as condições previstas para os nacionais dos países signatários dos 
acordos em questão.  

 
268 ACNUR (ORG.). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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4. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a 
possibilidade de estender, na medida do possível, aos refugiados, o 
benefício de acordos semelhantes que estão ou estarão em vigor entre 
esses Estados Contratantes e Estados não contratantes. 

 

Além do referido tratamento igualitário, os Estados Contratantes assumem o 

compromisso de fornecer documentos de identidade e documentos de viagem, como 

também de não aplicar sanções penais em decorrência da entrada ou permanência 

irregular e de não aplicar restrições desnecessárias aos deslocamentos dos 

refugiados, possibilitando a liberdade de circulação e o acesso dos refugiados aos 

serviços e políticas públicas, nos termos dos artigos 26, 27, 28 e 31 da Convenção de 

1951. 

Entre outros direitos e avanços, a Convenção de 1951 regulamentou o 

indispensável princípio de non-refoulement (não devolução)269, proibindo assim a 

expulsão ou o rechaço dos refugiados. 

O princípio de non-refoulement foi regulamentado pelo artigo 33 da Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951270, sobre ele, veja-se: 

 

Art. 33 - Proibição de expulsão ou de rechaço 
1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de 
maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que 
a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, 
da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence 
ou das suas opiniões políticas. 
2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser 
invocado por um refugiado que por motivos sérios seja considerado 
um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, 
tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito 
particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do 
referido país. 

 

Desta forma, o princípio de non-refoulement é considerado como a pedra 

angular do sistema de proteção internacional dos refugiados, porquanto o indivíduo 

em situação de refúgio não poderá ser obrigado a regressar ao local em que sua vida 

 
269  Ressalte-se que a Convenção sobre Asilo Territorial, de 28 de março de 1954, desenhou os 
primeiros traços do princípio non-refoulement em seu artigo III: “Nenhum Estado é obrigado a entregar 
a outro Estado ou a expulsar de seu território pessoas perseguidas por motivos ou delitos políticos.” 
OAS. Convenção sobre Asilo Territorial. 28.03.1954. Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-47.htm. Acesso em: 18 jun. 2020. 
270 ACNUR (ORG.). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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está ameaçada, sendo que a única exceção para aplicação deste princípio está 

elencada no item 2 do artigo 33 da Convenção de 1951. 

Explicando a intenção dos redatores da Convenção de 1951 ao instituir o 

princípio de non-refoulement, bem como a importância deste princípio para o direito 

internacional dos refugiados e para a proteção dos direitos humanos, Guy S. Goodwin-

Gill271, em tradução livre, afirma: 

 

À parte essas exceções limitadas, no entanto, os redatores da 
Convenção de 1951 deixaram claro que os refugiados não deveriam 
ser devolvidos, nem ao seu país de origem ou a outros países em que 
estariam em risco; eles também rejeitaram categoricamente uma 
proposta que permitia o "cancelamento" do status de refugiado em 
casos de comportamento criminoso ou delinquente após o 
reconhecimento. 
Hoje, o princípio de non-refoulement não é apenas a base essencial 
para o direito internacional dos refugiados, mas também parte 
integrante da proteção dos direitos humanos, implícita no objeto de 
muitos desses direitos e regra do direito internacional consuetudinário. 

 

Na concepção de Sidney Guerra 272 , conquanto o non-refoulement seja 

considerado o princípio mais elementar da Convenção de 1951, verificam-se violações 

constantes de inúmeros países ao aludido princípio: 

 

A despeito de a vedação do refoulement ser considerada atualmente 
como princípio do Direito Internacional geral, inúmeros países violam-
no, com fulcro no artigo 2º da Declaração sobre Asilo Territorial, a qual 
preconiza que o Estado, em se tratando de casos de segurança 
nacional ou para proteger a população, como no caso de um afluxo 
em massa de pessoas, poderá não receber os refugiados, como é o 
caso dos chamados boat-people, particularmente no Vietnã, [...] 
Na prática, quando um refugiado dirige-se a outro Estado, se este não 
quiser aceitá-lo, tem duas alternativas: reconduzi-lo ao Estado de onde 
veio, ou mandá-lo para um terceiro Estado.  

 
271 Impende colacionar o vernáculo originário, em inglês, veja-se: “Apart from such limited exceptions, 
however, the drafters of the 1951 Convention made it clear that refugees should not be returned, either 
to their country of origin or to other countries in which they would be at risk; they also categorically 
rejected a proposal allowing for ‘cancellation’ of refugee status in cases of criminal or delinquent 
behaviour after recognition. Today, the principle of non-refoulement is not only the essential foundation 
for international refugee law, but also an integral part of human rights protection, implicit in the subject 
matter of many such rights, and a rule of customary international law.” GOODWIN-GILL, Guy S. The 
international law of refugee protection. The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration 
Studies, Oxford, aug. 2014, p. 5. Disponível em: 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-
9780199652433-e-021. Acesso em: 20 jun. 2020. 
272 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 12. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 450-451. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021


116 
 

De qualquer modo, a primeira solução ainda viola o princípio do non-
refoulement. 

 

Logo, imperioso o estabelecimento de sanções rígidas para coibir qualquer 

violação ao princípio de non-refoulement (não devolução), pois o aludido princípio 

consiste em verdadeiro mandamento internacional de proteção aos refugiados e 

qualquer violação ocasionará imenso perigo à vida dele. 

Precisamente, a importância do princípio de non-refoulement para a proteção 

internacional do refugiado está diretamente ligada com a ausência de autonomia total 

do Estado para refutar a sua aplicação, confirmando assim que este mandamento 

internacional de proteção possui um efeito concreto de limitação da discricionariedade 

estatal. 

A obrigatoriedade de aplicação deste princípio somente será desconsiderada 

para o refugiado que, por motivos sérios, seja considerado um perigo para a 

segurança do Estado, como também para o refugiado que represente ameaça para a 

comunidade em consequência de condenação definitiva por delito ou crime grave. 

Diante dos preceitos, específicos e cristalinos, instituídos por este mandamento 

internacional de proteção, decorre justamente a necessidade de estabelecer sanções 

rígidas para coibir qualquer violação, haja vista a importância da aplicação do princípio 

de non-refoulement para a proteção dos refugiados. 

Inegavelmente, a Convenção de 1951 avançou em diversos aspectos, porém, 

a limitação temporal e geográfica de aplicabilidade, inicialmente adotada em seu texto 

sob a ideia de que o problema dos refugiados seria rapidamente solucionado, excluiu 

várias situações que surgiram depois e, consequentemente, não eram suficientes para 

solucionar os problemas e proteger os refugiados que surgiram, após os marcos 

limitadores instituídos pela referida Convenção. 

Nesse sentido, os critérios restritivos de aplicabilidade (limitação temporal e 

geográfica), utilizados para a conceituação de refugiado pela Convenção de 1951, 

acarretaram a visível impossibilidade de solucionar os novos fluxos de refugiados 

oriundos do pós-Segunda Guerra Mundial. 

No dia 31 de janeiro de 1967, o Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados (Protocolo de 1967) foi assinado273 e ampliou a proteção internacional dos 

 
273  Após a convocação pela Resolução 1186 (XLI), de 18 de novembro de 1966, do Conselho 
Econômico e Social (ECOSOC) e pela Resolução 2198 (XXI), de 16 de dezembro de 1966, da 
Assembleia Geral da ONU, o Protocolo de 1967 foi assinado em 31 de janeiro de 1967 na cidade de 
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refugiados, uma vez que solucionou o limite temporal e geográfico274 da Convenção 

de 1951. 

O artigo 1º do Protocolo de 1967275 solucionou a restrição de aplicabilidade 

implementada pela Convenção de 1951, na medida em que retirou a limitação 

temporal e geográfica outrora estabelecida, com a consequente revisão e ampliação 

do referido conceito a todos os refugiados. 

Para Guy S. Goodwin-Gill276, o Protocolo de 1967 não realizou uma emenda na 

Convenção de 1951, pois os Estados que ratificam ou aderem ao Protocolo de 1967 

não são obrigados a se tornar parte da Convenção de 1951, ou seja, os Estados 

signatários do Protocolo de 1967 assumem somente o compromisso de aplicar os 

artigos 2 a 34 da Convenção de 1951 aos refugiados. 

Portanto, verifica-se que os países signatários do Protocolo de 1967 assumiram 

o compromisso de retirar a limitação temporal do conceito de refugiado estabelecido 

pela Convenção de 1951, reconhecendo assim que o conceito também seria aplicado 

àquelas pessoas que preencheram os requisitos necessários para a solicitação do 

refúgio após o marco temporal de 1º de janeiro de 1951.  

 
Nova Iorque, porém, entrou em vigor somente em 04 de outubro de 1967. ACNUR (ORG.). Protocolo 
de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados. 31/01/1967. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protoc
olo_de_1967.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020. 
274 Ressalte-se que o trecho final do artigo 1º do Protocolo de 1967 demonstra a manutenção da 
limitação geográfica e da consequente limitação das obrigações para àqueles Estados que declararam 
a aplicação desta opção no âmbito da Convenção de 1951. 
275 O artigo 1º do Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados estabelece que: “§1. Os 
Estados Membros no presente Protocolo comprometer-se-ão a aplicar os artigos 2 a 34, inclusive, da 
Convenção aos refugiados, definidos a seguir. §2. Para os fins do presente Protocolo, o termo 
"refugiado", salvo no que diz respeito à aplicação do §3 do presente artigo, significa qualquer pessoa 
que se enquadre na definição dada no artigo primeiro da Convenção, como se as palavras "em 
decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e..." e as palavras "...como 
conseqüência de tais acontecimentos" não figurassem do §2 da seção A do artigo primeiro. O presente 
Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem nenhuma limitação geográfica; entretanto, as 
declarações já feitas em virtude da alínea “a” do §1 da seção B do artigo1 da Convenção aplicar-se-ão, 
também, no regime do presente Protocolo, a menos que as obrigações do Estado declarante tenham 
sido ampliadas de conformidade com o §2 da seção B do artigo 1 da Convenção.” ACNUR, op. cit.   
276 GOODWIN-GILL, Guy S. The international law of refugee protection. The Oxford Handbook of 
Refugee and Forced Migration Studies, Oxford, aug. 2014. Disponível em: 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-
9780199652433-e-021. Acesso em: 20 jun. 2020. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967.pdf
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199652433.001.0001/oxfordhb-9780199652433-e-021
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O Brasil promulgou a Convenção de 1951, com o Decreto nº 50.215, de 28 de 

janeiro de 1961277, e o Protocolo de 1967, com o Decreto nº 70.946, de 7 de agosto 

de 1972278. 

Não obstante a implementação de algumas limitações e a utilização de conceito 

geral, restrito e estático para delimitar o refugiado que, em muitas ocasiões, não reflete 

a realidade contemporânea vivenciada em diversas regiões do planeta, os avanços 

da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 são realmente inegáveis, constituindo 

um marco essencial na história protetiva dos refugiados e engendrando o alicerce do 

direito internacional dos refugiados, notadamente ao refletir uma preocupação mundial 

em solucionar ou reduzir os problemas relacionados aos refugiados. 

 

3.1.1.6 A Convenção nº 102 da Organização Internacional do Trabalho 

 

Apesar da “ausência de ligação intrínseca e direta” entre os refugiados e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), necessário realizar uma resumida 

digressão histórica inerente à referida organização, pois a sua criação advém 

justamente da necessidade de promoção da justiça social, como também em razão 

do estabelecimento das normas mínimas de seguridade social através da Convenção 

nº 102 da OIT. 

A Organização Internacional do Trabalho (International Labour Organization - 

ILO) foi criada em 28 de junho de 1919, por meio do Tratado de Versalhes (Parte XIII), 

com o objetivo de promover a justiça social para garantir a paz universal e duradoura. 

O texto adotado pelo preâmbulo da Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho279 demonstra, de forma cristalina, que a essência da organização está 

ligada aos sentimentos de justiça e humanidade, bem como ao objetivo primordial de 

garantir a paz universal e duradoura pela promoção da justiça social. 

Realizando digressão histórica sobre a evolução da proteção social no mundo, 

Miguel Horvath Júnior280 destaca: 

 
277  BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm. Acesso em: 18 jun. 2020. 
278  BRASIL. Decreto nº 70.946, de 7 de agosto de 1972. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D70946.htm. Acesso em: 22 jun. 2020. 
279  ILO (ORG.). Constitution of the International Labour Organization. 1919. Disponível em: 
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO. Acesso 
em: 25 jun. 2020. 
280 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 25. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D70946.htm
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO


119 
 

1919 - Criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A OIT 
é a organização internacional do tipo geral especializada, ou seja, é 
uma organização que tem por finalidade atuar no âmbito de todos os 
países em sentido geral, fixando princípios programáticos ou regras 
imperativas de determinado ramo do conhecimento humano (trabalho, 
seguridade social, busca da justiça e da paz social). 

 

A OIT é a única agência das Nações Unidas281  que possui uma estrutura 

tripartite, já que os seus órgãos executivos são formados pela reunião e participação 

de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos governos, 

contribuindo, desta forma, para a implementação da condição de igualdade nas 

instâncias e decisões da instituição. 

Além da estrutura tripartite, a OIT é constituída por três órgãos distintos, mais 

especificamente pela Conferência ou Assembleia Geral, que possui a função 

deliberativa na organização, pelo Conselho de Administração, com uma função de 

executivo e administrador, e pela Repartição Internacional do Trabalho, que funciona 

como secretaria da OIT.282 

Em razão da sua função normativa283, a OIT instituiu, pela Convenção nº 102, 

as normas mínimas de seguridade social e, por conseguinte, a obrigatoriedade do 

cumprimento destas normas mínimas pelos Estados que ratificaram a Convenção. 

A Convenção nº 102 da Organização Internacional do Trabalho foi aprovada na 

35ª reunião da Conferência Geral da OIT, em Genebra no dia 28 de junho de 1952, 

todavia, entrou em vigor no âmbito internacional somente em 27 de abril de 1955.284 

Nesse sentido, a Convenção nº 102 da OIT constituiu verdadeiro marco 

histórico no tocante à proteção social internacional, já que elencou as normas mínimas 

de seguridade social que precisam ser implementadas pelos Estados Membros que a 

ratificaram. 

Logo, as normas mínimas de seguridade social instituídas pela Convenção nº 

102 da OIT são consideradas como as normas básicas ou o “padrão” de seguridade 

 
281  No ano de 1946, a OIT se tornou a primeira agência especializada das Nações Unidas e, 
posteriormente, assumiu seu caráter universal, em decorrência do aumento significativo no número de 
Estados Membros. ILO (ORG.). History of the ILO. Disponível em: https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/history/lang--en/index.htm. Acesso em: 25 jun. 2020. 
282  JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 
trabalho. 9. São Paulo: Atlas, 2019, p. 206-208. 
283  A OIT possui as atribuições normativas para formular, adotar e aplicar as Convenções, 
Recomendações e Resoluções (atividade normativa da OIT). 
284 ILO (ORG.). Convenção nº 102: Convenção relativa à norma mínima da segurança social. 1952. 
Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
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social, pois a natureza conceitual e programática destas normas constitui orientações 

e deveres gerais para a implementação.285 

Após a ratificação da Convenção nº 102 da OIT, independentemente da ampla 

definição de algumas obrigações e da autonomia de cada país para definir, por meio 

do direito positivo, o seu objeto próprio, os Estados membros assumem o 

compromisso de, no mínimo, aplicarem as regras gerais e norteadoras estabelecidas 

pela aludida Convenção, ou seja, assumem o compromisso de aplicarem as normas 

mínimas ao seu sistema de seguridade social. 

As obrigações que qualquer Estado membro assume, após a ratificação, foram 

elencadas pelo artigo 2º da Convenção nº 102 da Organização Internacional do 

Trabalho286, da seguinte forma: 

 

Todo o Membro para o qual a presente Convenção esteja em vigor 
deverá: 
a) Aplicar: 
i) A Parte I; 
ii) Pelo menos três das partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, incluindo 
pelo menos uma das partes IV, V, VI, IX e X; 
iii) As disposições correspondentes das partes XI, XII e XIII; 
iv) A parte XIV; 
b) Especificar na sua rectificação para quais das partes II a X aceita 
as obrigações decorrentes da Convenção.   

 

De acordo com o artigo 2º da Convenção nº 102 da OIT, o Estado Membro 

deverá aplicar, no mínimo, três das partes que compreendem os cuidados ou serviços 

médicos (Parte II), o subsídio de doença ou auxílio-doença (Parte III), as prestações 

de desemprego (Parte IV), as prestações de velhice ou aposentadoria por velhice 

(Parte V), as prestações em caso de acidentes de trabalho e de doenças profissionais 

(Parte VI), as prestações familiares (Parte VII), as prestações de maternidade (Parte 

VIII), as prestações de invalidez (Parte IX) e as prestações de sobrevivência ou 

pensão por morte (Parte X), bem como aplicar as demais obrigações. 

Ressalte-se que o Estado Membro também deverá estabelecer uma igualdade 

de tratamento para os estrangeiros residentes no país, tendo em vista que, após a 

 
285 DERZI, Heloisa Hernandez. Os beneficiários da pensão por morte. São Paulo: Lex editora, 2004, 
p. 82. 
286 ILO (ORG.). Convenção nº 102: Convenção relativa à norma mínima da segurança social. 1952. 
Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
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ratificação, o Estado Membro assume o compromisso de aplicar as disposições 

correspondentes da Parte XII da Convenção nº 102 da OIT. 

O artigo 68º é o único dispositivo que compõe a Parte XII (igualdade de 

tratamento dos residentes não nacionais) da Convenção nº 102 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT287, declarando que: 

 

1 - Os residentes que não sejam nacionais devem ter os mesmos 
direitos que os residentes nacionais. Todavia, quanto às prestações 
ou às fracções de prestações financiadas exclusivamente ou de modo 
preponderante pelos fundos públicos, e quando aos regimes 
transitórios, podem ser prescritas disposições especiais relativamente 
aos não nacionais e relativamente aos nacionais nascidos fora do 
território do Membro. 
2 - Nos sistemas de segurança social contributivo cuja protecção se 
aplique aos assalariados, as pessoas protegidas que sejam nacionais 
de outro Membro que tenha aceitado as obrigações decorrentes da 
parte correspondente da Convenção devem ter, relativamente à parte 
em causa, os mesmos direitos que os nacionais do Membro 
interessado. Contudo, a aplicação do presente parágrafo pode ser 
subordinada à existência de um acordo bilateral ou multilateral que 
preveja uma reciprocidade. 

 

Ao longo de uma leitura minuciosa do dispositivo, percebem-se algumas 

semelhanças entre o texto acima destacado e o texto introduzido pelos artigos 23 e 

24 da Convenção de 1951, notadamente pela preocupação em estabelecer 

mecanismos de proteção social e de tratamento igualitário entre os nacionais e os 

estrangeiros residentes no país. 

Conquanto haja limitação de aplicabilidade do referido dispositivo, os Estados 

membros que ratificam a Convenção nº 102 da OIT assumem o compromisso de 

estabelecer, no mínimo, um tratamento igualitário entre os nacionais e os estrangeiros 

que residem em seu território, incluindo, em decorrência da utilização do sentido geral 

deste termo, os refugiados que residem no país. 

No Brasil, a ratificação da Convenção nº 102 da OIT foi aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 269, de 19 de setembro 2008, assumindo também as obrigações 

decorrentes do tratamento isonômico entre os nacionais e os estrangeiros residentes 

no país. 

 
287 ILO (ORG.). Convenção nº 102: Convenção relativa à norma mínima da segurança social. 1952. 
Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_pt.pdf
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Desta forma, a Convenção nº 102 da OIT “indiretamente” avançou na proteção 

internacional dos refugiados ao estabelecer as normas mínimas de seguridade social, 

as regras gerais e as diretrizes do sistema de seguridade social, como também a 

igualdade de tratamento entre os nacionais e os estrangeiros residentes no país. 

 

3.1.1.7 A Declaração de Nova Iorque para refugiados e migrantes 

 

O aumento expressivo das migrações, os inúmeros problemas enfrentados e a 

visível vulnerabilidade dos refugiados e migrantes refletem os enormes desafios da 

sociedade contemporânea e exigem a resposta da comunidade internacional acerca 

da melhor maneira para enfrentar este crescente fenômeno global de grandes 

deslocamentos dos refugiados e migrantes. 

Em 19 de setembro de 2016, a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e 

Migrantes foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, com o escopo de reafirmar e 

proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os refugiados e 

migrantes e, consequentemente, reafirmar os instrumentos internacionais de proteção 

e a necessidade de compartilhamento, em escala global, das responsabilidades dos 

Estados pela proteção das liberdades fundamentais e dos direitos humanos universais 

dos refugiados e migrantes. 

Segundo a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes288, o termo 

“grandes deslocamentos” engloba e reflete diversos aspectos, como o número de 

pessoas que migram, as repercussões ocasionadas pelo deslocamento inesperado 

ou forçado, o contexto econômico, social e geográfico, como também a capacidade 

de resposta do Estado que recebeu esse refugiado ou migrante. 

Nesse contexto, a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes289 

esclarece a necessidade da cooperação internacional para enfrentar este fenômeno 

 
288 UN (ORG.). Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes. A/RES/71/1, 
19/09/2016. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S. Acesso em: 27 jun. 
2020. 
289 Não obstante a apresentação da tradução livre no corpo do texto, impende colacionar o vernáculo 
originário, em espanhol, veja-se: “7. Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes tienen 
ramificaciones políticas, económicas, sociales y humanitarias y para el desarrollo y los derechos 
humanos que traspasan todas las fronteras. Se trata de fenómenos mundiales que exigen enfoques y 
soluciones mundiales. Ningún Estado puede por sí solo gestionar esos desplazamientos. Los países 
vecinos o los de tránsito, en su mayoría países en desarrollo, se ven afectados de manera 
desproporcionada y, en muchos casos, su capacidad se ha visto seriamente desbordada, lo que afecta 
la cohesión social y económica y el desarrollo propio. Además, las crisis de refugiados prolongadas se 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S
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global de grandes deslocamentos dos refugiados e migrantes, conforme tradução livre 

do item 7 da sua introdução: 

 

7. Grandes movimentos de refugiados e migrantes têm ramificações 
política, econômica, social e humanitária e para o desenvolvimento 
dos direitos humanos que atravessam todas as fronteiras. Estes são 
fenômenos globais que exigem abordagens e soluções globais. 
Nenhum Estado pode gerenciar sozinho esses deslocamentos. Os 
países vizinhos ou de trânsito, principalmente os países em 
desenvolvimento, são desproporcionalmente afetados e, em muitos 
casos, sua capacidade foi seriamente sobrecarregada, afetando sua 
própria coesão e o seu desenvolvimento social e econômico. Além 
disso, crises prolongadas de refugiados tornaram-se habituais e têm 
repercussões a longo prazo para as pessoas afetadas e para os 
países e comunidades que os acolhem. É necessária maior 
cooperação internacional para ajudar países e comunidades anfitriões. 

 

A importância da aludida Declaração para a proteção dos refugiados e 

migrantes está intrinsecamente ligada à própria essência do documento, na medida 

em que foi firmado por consenso dos Estados Membros acerca da necessidade de 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

A Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes instituiu 

compromissos ousados, porém, firmados em razão da necessidade de estabelecer os 

compromissos e objetivos para enfrentar o atual problema e preparar o mundo para 

os desafios futuros.290 

As bases dos compromissos firmados por meio desta cooperação internacional 

foram elencadas na Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes291, veja-

se a tradução livre do texto: 

 
han vuelto habituales y tienen repercusiones a largo plazo para los propios afectados y para los países 
y las comunidades que los acogen. Se necesita una mayor cooperación internacional para ayudar a los 
países y las comunidades de acogida.” UN (ORG.). Declaración de Nueva York para los refugiados 
y los migrantes. A/RES/71/1, 19/09/2016. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S. Acesso em: 27 jun. 
2020. 
290 UN (ORG.). New York Declaration. Disponível em: https://refugeesmigrants.un.org/declaration. 
Acesso em: 27 jun. 2020. 
291 Cabe novamente colacionar o vernáculo originário do texto, em espanhol, veja-se: “21. Hemos 
aprobado hoy una serie de compromisos que se aplican tanto a los refugiados como a los migrantes, 
así como conjuntos distintos de compromisos con respecto a los refugiados y los migrantes. Al 
asumirlos, tenemos en cuenta las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales 
y respetamos las políticas y prioridades de cada país. Reafirmamos nuestra adhesión al derecho 
internacional y ponemos de relieve que la presente declaración y sus anexos habrán de aplicarse de 
manera compatible con los derechos y las obligaciones de los Estados en virtud del derecho 
internacional. Aunque algunos compromisos se aplican principalmente a un grupo, también pueden ser 
aplicables al otro grupo. Además, si bien todos los compromisos están enmarcados en el contexto de 
los grandes desplazamientos que examinamos hoy, muchos pueden aplicarse también a la migración 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S
https://refugeesmigrants.un.org/declaration
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21. Adotamos hoje uma série de compromissos que se aplicam tanto 
aos refugiados como aos migrantes, bem como diferentes conjuntos 
de compromissos referentes aos refugiados e migrantes. Ao assumi-
los, levamos em consideração as diferentes realidades, capacidades 
e níveis de desenvolvimento nacionais e respeitamos as políticas e 
prioridades de cada país. Reafirmamos nossa adesão ao direito 
internacional e enfatizamos que a presente declaração e seus anexos 
devem ser aplicados de maneira compatível com os direitos e 
obrigações dos Estados em decorrência do direito internacional. 
Embora alguns compromissos se apliquem principalmente a um 
grupo, eles também podem se aplicar ao outro grupo. Além disso, 
embora todos os compromissos estejam enquadrados no contexto dos 
grandes deslocamentos que examinamos hoje, muitos também podem 
se aplicar a migração regular. Um quadro abrangente de respostas 
para os refugiados é apresentado no anexo I da presente declaração, 
descrevendo as etapas necessárias para concluir em 2018 um pacto 
global sobre a questão dos refugiados, enquanto as medidas 
necessárias para concluir em 2018 um pacto global para migração 
segura, ordenada e regular são definidas no anexo II. 

 

Entre os principais compromissos, podem-se elencar a obrigação de proteger 

os direitos humanos de todos os refugiados e migrantes, com a promoção da sua 

participação plena, igualitária e significativa na sociedade e na busca de soluções; a 

obrigação de garantir educação para as crianças refugiadas e migrantes; a obrigação 

de prevenir e combater a violência sexual e de gênero; a obrigação de combater a 

xenofobia, apoiando uma campanha global para combatê-la e fortalecendo as 

contribuições positivas dos refugiados e migrantes para o desenvolvimento econômico 

e social dos países anfitriões; o compromisso de apoiar os países que resgatam, 

recebem e hospedam um grande número de refugiados e migrantes, melhorando a 

prestação de assistência humanitária e de desenvolvimento aos países mais afetados, 

inclusive com o estabelecimento de soluções financeiras multilaterais; o compromisso 

de implementar uma resposta abrangente aos refugiados pelo estabelecimento e 

compartilhamento das responsabilidades; o compromisso de implementar e expandir 

a proteção social dos refugiados e migrantes.292 

 
regular. En el anexo I de la presente declaración figura un marco de respuesta integral para los 
refugiados y se esbozan los pasos necesarios para concertar en 2018 un pacto mundial sobre la 
cuestión de los refugiados, mientras que en el anexo II se establecen medidas para concertar en 2018 
un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.” UN (ORG.). Declaración de Nueva 
York para los refugiados y los migrantes. A/RES/71/1, 19/09/2016. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S. Acesso em: 27 jun. 
2020. 
292 UN (ORG.). New York Declaration. Disponível em: https://refugeesmigrants.un.org/declaration. 
Acesso em: 27 jun. 2020. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=S
https://refugeesmigrants.un.org/declaration
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Os compromissos firmados por esta cooperação internacional demonstram a 

preocupação mundial com o problema dos refugiados e migrantes e, principalmente, 

a necessária união dos Estados para formular um pacto global com o objetivo de 

proteger os direitos humanos e compartilhar as responsabilidades. 

No dia 17 de dezembro de 2018, o Pacto Global sobre Refugiados 293  foi 

aprovado pela Assembleia Geral da ONU, reconhecendo a necessidade da 

cooperação internacional para o desenvolvimento de uma solução sustentável sobre 

a situação dos refugiados, com o consequente estabelecimento de uma estrutura mais 

previsível e equilibrada para o compartilhamento das responsabilidades, bem como 

com o fornecimento de um plano para os Estados, organizações internacionais e 

demais interessados garantirem o apoio necessário aos países anfitriões e aos 

refugiados.294 

Além dos princípios norteadores e do quadro abrangente de respostas aos 

refugiados, o Pacto Global sobre Refugiados designou quatro objetivos principais, 

mais especificamente os objetivos para diminuir as pressões e dificuldades dos países 

que acolhem os refugiados, fomentar o desenvolvimento e autossuficiência dos 

refugiados nestes países, expandir o acesso a soluções de países terceiros, apoiar o 

desenvolvimento das condições necessárias nos países de origem para assegurar o 

retorno voluntário, digno e seguro dos refugiados, bem como engendrou um programa 

de ação com medidas concretas para ajudar no cumprimento de todos os objetivos.295 

Assim, verifica-se que a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e 

Migrantes instituiu, entre outros princípios e objetivos, a visão de cooperação 

internacional, ou seja, uma responsabilidade compartilhada por todos, demonstrando 

a reafirmação da solidariedade internacional para a proteção dos refugiados, dos 

migrantes e dos países afetados, sendo que os princípios e objetivos foram adotados 

no Pacto Global sobre Refugiados e no Pacto Global para Migração Segura, 

Ordenada e Regular296, com o fito de fornecer respostas efetivas ao fenômeno global 

de grandes deslocamentos dos refugiados e migrantes. 

 
293  UN (ORG.). Global Compact on Refugees. A/73/12 (Part II), 17/12/2018. Disponível em: 
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf. Acesso em: 28 jun. 2020. 
294 UNHCR (ORG.). The Global Compact on Refugees. Disponível em: https://www.unhcr.org/the-
global-compact-on-refugees.html. Acesso em: 28 jun. 2020. 
295 Ibid. 
296  O texto do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular foi confeccionado pelos 
Estados Membros da ONU em 13 de julho de 2018, porém, foi adotado somente no dia 10 de dezembro 
de 2018 pela Conferência Intergovernamental para Adoção do Pacto Global para Migração Segura, 

https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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3.1.2 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a proteção dos refugiados 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e as demais organizações internacionais exercem 

papel fundamental para a proteção internacional dos refugiados, tendo em vista que 

a criação de diversos instrumentos internacionais possibilita a utilização de 

mecanismos adequados para a proteção internacional dos refugiados. 

Porém, o reconhecimento das diferenças e peculiaridades entre as diversas 

regiões do planeta é essencial para a devida adequação e efetivação da proteção dos 

refugiados, haja vista que, por exemplo, podem existir diferenças significativas nas 

características dos problemas enfrentados pelos refugiados em Uganda, no 

continente africano, e no Brasil ou qualquer outro país do continente americano. 

Nesse sentido, a criação e instauração dos sistemas regionais de proteção dos 

direitos humanos e, consequentemente, dos refugiados exerceu papel fundamental 

no tocante à assistência e adequação regional desta proteção. 

Para Christof Heyns, David Padilla e Leo Zwaak297: 

 

Embora tenha havido questionamentos iniciais contra a instauração de 
sistemas regionais de direitos humanos, especialmente por parte das 
Nações Unidas com sua ênfase na universalidade, os benefícios de 
se contar com tais sistemas são hoje em dia amplamente aceitos. 
Países de uma determinada região freqüentemente têm um interesse 
compartilhado em proteger os direitos humanos naquela parte do 
mundo, e existe a vantagem da proximidade no sentido de influenciar 
reciprocamente seu comportamento e de assegurar a concordância 
com padrões comuns, coisa que o sistema global não oferece. 
[...] 
A existência de sistemas regionais de direitos humanos permite adotar 
mecanismos de cumprimento que se coadunam melhor com as 
condições locais do que o sistema de proteção global, universal. 

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é o sistema regional americano 

de proteção dos direitos humanos, implementado à luz do norte estabelecido pela 

Carta da Organização dos Estados Americanos de 1948, pela Declaração Americana 

 
Ordenada e Regular, realizada entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2018 na cidade de 
Marrakech/Marrocos. 
297 HEYNS, Christof; PADILLA, David; ZWAAK, Leo. Comparação esquemática dos sistemas regionais 
de direitos humanos: uma atualização. Tradução de Luís Reyes Gil. SUR. In: Revista Internacional 
de Direitos Humanos: SUR - Rede Universitária de Direitos Humanos, Número 4, Ano 3, p. 160-169, 
jan. 2006, p. 161-162. Disponível em: https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/11/sur4-port-
completa.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020. 

https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/11/sur4-port-completa.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/11/sur4-port-completa.pdf
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dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e, posteriormente, pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969, como também pelos demais instrumentos 

regionais de proteção e pelo sistema global de proteção dos direitos humanos. 

Além do sistema regional americano, existem dois sistemas regionais de 

proteção dos direitos humanos, o sistema regional europeu de proteção dos direitos 

humanos, implementado à luz do norte estabelecido pela Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem de 1950 (Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais), e o sistema regional africano de proteção dos direitos 

humanos, implementado à luz do norte estabelecido pela Carta Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos de 1981 (Carta de Banjul). 

Entretanto, impende destacar que ambos os sistemas regionais de proteção 

dos direitos humanos devem seguir o norte estabelecido pelo sistema global de 

proteção dos direitos humanos, mais especificamente pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. 

 

3.1.2.1 A Carta da Organização dos Estados Americanos 

 

A origem da Organização dos Estados Americanos (OEA), considerada como 

o organismo regional mais antigo do mundo, está vinculada à Primeira Conferência 

Internacional Americana, realizada entre outubro de 1889 e abril de 1890 em 

Washington, D.C., nos Estados Unidos, sendo que esta Conferência desenhou os 

traços iniciais do “Sistema Interamericano”, também considerado como o sistema 

institucional internacional mais antigo do mundo, na medida em que criou a União 

Internacional das Repúblicas Americanas e começou a produção da rede de 

instituições e disposições.298 

No entanto, a OEA foi fundada somente em 1948, pela aprovação da Carta da 

Organização dos Estados Americanos na IX Conferência Internacional Americana, 

realizada em Bogotá, na Colômbia, entrando em vigor no mês de dezembro de 1951299 

 
298 OEA (ORG.). Quem somos. Disponível em: http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp. Acesso 
em: 29 jun. 2020. 
299 Após a data da entrada em vigor, a Carta da Organização dos Estados Americanos recebeu as 
seguintes emendas: “Reformada pelo Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados 
Americanos "Protocolo de Buenos Aires", assinado em 27 de fevereiro de 1967, na Terceira 
Conferência Interamericana Extraordinária, pelo Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos 
Estados Americanos "Protocolo de Cartagena das Índias", assinado em 5 de dezembro de 1985, no 
Décimo Quarto período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral, pelo Protocolo de Reforma da 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
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para cumprir os seus objetivos fincados nos pilares da democracia, dos direitos 

humanos, da segurança e do desenvolvimento.300 

A natureza e os propósitos da OEA foram elencados no artigo 1º da Carta da 

Organização dos Estados Americanos301, veja-se: 

 

Os Estados americanos consagram nesta Carta a organização 
internacional que vêm desenvolvendo para conseguir uma ordem de 
paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua 
colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua 
independência. Dentro das Nações Unidas, a Organização dos 
Estados Americanos constitui um organismo regional. 

 

Desta forma, a Carta da OEA elencou, entre outros itens, a promoção da 

solidariedade e a cooperação continental para a proteção dos direitos humanos como 

propósitos basilares da organização. 

Além disso, instituiu, a promoção do desenvolvimento econômico, social e 

cultural pela cooperação continental e a erradicação da pobreza como propósitos 

essenciais da organização, nos termos do artigo 2º da Carta da Organização dos 

Estados Americanos. 

A OEA reafirmou alguns princípios no artigo 3º da Carta da Organização dos 

Estados Americanos302, entre eles: 

 

a) O direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas 
relações recíprocas;  
[…] 
f) A eliminação da pobreza crítica é parte essencial da promoção e 
consolidação da democracia representativa e constitui 
responsabilidade comum e compartilhada dos Estados americanos; 
[…] 
i) As controvérsias de caráter internacional, que surgirem entre dois ou 
mais Estados americanos, deverão ser resolvidas por meio de 
processos pacíficos; 
j) A justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura;  

 
Carta da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Washington", assinado em 14 de 
dezembro de 1992, no Décimo Sexto período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral, e pelo 
Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos "Protocolo de Manágua", 
assinado em 10 de junho de 1993, no Décimo Nono Período Extraordinário de Sessões da Assembléia 
Geral.” OEA (ORG.). Carta da Organização dos Estados Americanos. Departamento de Direito 
Internacional, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Tratados Multilaterais (A-41). Disponível em: 
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-
41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020. 
300 OEA (ORG.). Quem somos. Disponível em: http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp. Acesso 
em: 29 jun. 2020. 
301 OEA (ORG.), op. cit. 
302 Ibid. 

http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.pdf
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.pdf
http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
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k) A cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a 
prosperidade comuns dos povos do Continente; 
l) Os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da 
pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou 
sexo; 
m) A unidade espiritual do Continente baseia-se no respeito à 
personalidade cultural dos países americanos e exige a sua estreita 
colaboração para as altas finalidades da cultura humana; 
n) A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade 
e a paz. 

 

No concernente à composição da OEA, os principais órgãos foram instituídos 

pelo artigo 53º da Carta da Organização dos Estados Americanos, mais 

especificamente a Assembleia Geral, a Reunião de Consulta dos Ministros das 

Relações Exteriores, os Conselhos, a Comissão Jurídica Interamericana, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, a Secretaria Geral, as Conferências 

Especializadas e os Organismos Especializados, existindo a possibilidade de criação 

de órgãos subsidiários, organismos e outras entidades para atender a necessidade 

da organização. 

Em razão do objetivo principal desta dissertação, convém ressaltar a 

importância Comissão Jurídica Interamericana para a solução das controvérsias de 

caráter continental, haja vista que possui a função consultiva para assuntos jurídicos 

no âmbito da OEA, emitindo relatórios, formulando recomendações, promovendo o 

desenvolvimento e a codificação do direito internacional, dentre outras funções 

elencadas nos artigos 99, 100, 102 e 103 da Carta da OEA. 

De acordo com o artigo 106 da Carta da OEA, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos também possui função consultiva no âmbito da OEA, contudo, a 

sua principal função está diretamente ligada à promoção do respeito e da defesa dos 

direitos humanos. 

 

3.1.2.2 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

 

Na mesma Conferência, IX Conferência Internacional Americana realizada em 

1948, também foi aprovada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem (DADDH), constituindo-se como um dos documentos fundamentais do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 
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Imbuída no espírito de proteção da dignidade e dos direitos essenciais de todos 

os humanos, a DADDH garantiu a igualdade, sem realizar qualquer distinção em seu 

artigo II, acerca dos direitos e deveres que compõe a Declaração. 

Seguindo esse preceito, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem303 garantiu o direito de residência e trânsito em seu artigo VIII, declarando 

que: “Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do Estado de que é 

nacional, de transitar por ele livremente e de não abandoná-lo senão por sua própria 

vontade.” 

Conquanto haja o estabelecimento do critério da nacionalidade para a fixação 

da residência no artigo acima destacado, cumpre mencionar que o direito à 

nacionalidade e à possibilidade de mudança da nacionalidade foram fixados pelo 

artigo XIX, como também o direito de todos à possibilidade de procurar e receber asilo 

em outro território foi fixado pelo artigo XXVII, ambos da DADDH. 

Outrossim, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 304 

instituiu o direito à saúde e ao bem-estar social em seu artigo XI, afirmando que: “Toda 

pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais 

relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao 

nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade.” 

O direito à previdência social também foi fixado na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem305, pois o artigo XVI estabeleceu que:  

 

Toda pessoa tem direito à previdência social de modo a ficar protegida 
contra as conseqüências do desemprego, da velhice e da 
incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua 
vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de 
subsistência.  

 

Analisando os referidos artigos, constata-se nitidamente a presença dos 

fundamentos que engendraram a OEA e a DADDH, na medida em que a dignidade 

humana foi adotada, independentemente da nacionalidade em determinado Estado, 

para promover o bem-estar da coletividade, o desenvolvimento social e a proteção de 

 
303 OEA (ORG.). Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 1948. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.pdf. Acesso em: 02 jul. 2020. 
304 Ibid. 
305 Ibid. 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.pdf
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todos, resguardando assim os direitos fundamentais e estabelecendo os deveres de 

todos os indivíduos. 

Os deveres de todos os indivíduos foram elencados no capítulo segundo da 

DADDH, destacando-se o dever de cooperar na assistência e previdência sociais, 

fixado no artigo XXXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem306: 

“Toda pessoa está obrigada a cooperar com o Estado e com a coletividade na 

assistência e previdência sociais, de acordo com as suas possibilidades e com as 

circunstâncias.” 

Desta forma, os deveres impostos a todos os indivíduos são tão importantes 

quanto os direitos garantidos pela DADDH, tendo em vista que o cumprimento de 

determinado dever pelo indivíduo está interligado com a garantia ou implementação 

de determinado direito de todos os indivíduos. 

 

3.1.2.3 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 

Em 22 de novembro de 1969, a OEA aprovou a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (CADH), denominada popularmente como Pacto de San José da 

Costa Rica, constituindo-se também como um dos documentos fundamentais do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Logo em seu primeiro artigo, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos307 determinou que os Estados signatários se comprometem a respeitar os 

direitos e liberdades de todos os indivíduos, nos seguintes termos: 

 

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos 
1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 
os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 
social. 
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

 

 
306 OEA (ORG.). Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 1948. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.pdf. Acesso em: 02 jul. 2020. 
307 OEA (ORG.). Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 22 de novembro de 1969. 
Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp. Acesso em: 02 jul. 2020. 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp
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O artigo 1 da CADH não adotou o termo nacionalidade, anteriormente 

estabelecido, como critério restritivo para a garantia de direitos, na medida em que os 

Estados se comprometem a respeitar os direitos e liberdades de todos os indivíduos, 

sem qualquer distinção308, que estejam sujeitos a sua jurisdição. 

Para Valério de Oliveira Mazzuoli309, a obrigação de respeitar os direitos e 

liberdades não está ligada à nacionalidade do indivíduo, aplicando-se tal proteção aos 

nacionais, estrangeiros e apátridas, justificando a sua posição no seguinte argumento: 

“Sujeitar-se à jurisdição de um Estado não significa nele residir, mas nele estar no 

momento em que a violação de direitos humanos ocorreu.” 

Essa obrigação constitui-se verdadeiramente em norma fundamental do 

sistema protetivo implementado pela CADH e, após a ratificação ou adesão, os 

Estados assumem, imediatamente e independentemente de reciprocidade, a 

obrigação de respeitar os direitos e liberdades de todos os indivíduos, ou seja, 

assumem a obrigação de efetivar a proteção dos direitos humanos, sendo que o 

descumprimento das obrigações convencionais impostas pela CADH ocasiona pena 

de responsabilidade internacional para os Estados.310 

Utilizando os preceitos anteriormente fundados, o direito à nacionalidade e à 

possibilidade de mudança da nacionalidade também foram assegurados pelo artigo 

20 da CADH. 

A mudança no texto inerente à opção de não adotar o termo nacionalidade está 

visivelmente exposta no artigo 22 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos311, pois o referido dispositivo ampliou o direito de residência e circulação, 

bem como o conceito e a possibilidade de concessão do asilo, veja-se: 

 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem 
direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as 
disposições legais. 
2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, 
inclusive do próprio. 
3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser 
restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa 

 
308 O artigo 24 da CADH reforçou o princípio da igualdade e a consequente garantia, sem qualquer 
discriminação, de aplicação igualitária da legislação. 
309 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
121. (grifos do autor) 
310  PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 12-13. 
311  OEA (ORG.). Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 22.11.1969. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp. Acesso em: 02 jul. 2020. 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp
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sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para 
proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a 
moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. 
4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser 
restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse 
público. 
5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for 
nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. 
6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado 
Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento 
de decisão adotada de acordo com a lei. 
7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território 
estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns 
conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada 
Estado e com os convênios internacionais. 
8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a 
outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à 
liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, 
nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. 
9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 

 

Não obstante ao estabelecimento do critério limitador referente à condição de 

legalidade no território, verifica-se que a CADH não adotou o critério da nacionalidade 

para limitar o acesso aos direitos e, por conseguinte, ampliou significativamente a 

possibilidade do exercício do direito de residência e circulação. 

Ressalte-se que a CADH adotou o sentido restrito do termo asilo no item 7 do 

artigo 22, ou seja, não abarcou o asilo diplomático e o refúgio ao instituir o direito de 

buscar e receber asilo em território estrangeiro, uma vez que utilizou a localização do 

indivíduo em território estrangeiro e o motivo relacionado à perseguição por crimes de 

natureza política ou comuns conexos com delitos políticos como requisitos 

autorizadores da concessão deste direito (asilo territorial), entretanto, utilizou um 

princípio de proteção (princípio de non-refoulement) ligado à situação de refúgio no 

item subsequente (item 8 do artigo 22).312 

Seguindo esse entendimento, conquanto não haja menção expressa aos casos 

de asilo diplomático e refúgio, entende-se que a limitação deste direito esbarra 

notadamente no princípio da igualdade, resguardado pelos artigos 1 e 24 da CADH, 

mostrando-se inadequada a utilização restrita do termo asilo. 

Independentemente desta discussão, a CADH ampliou o catálogo de direitos 

dos indivíduos ao proibir o banimento dos nacionais e a expulsão imotivada, de forma 

 
312  PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 220-221. 
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individual ou coletiva, dos estrangeiros, ampliando ainda o conceito e a possibilidade 

de concessão do asilo e reforçando o princípio anteriormente estudado de non-

refoulement (não devolução). 

A CADH declarou que providências deverão ser adotadas pelos Estados 

signatários para o desenvolvimento progressivo, com o escopo de efetivar os direitos 

econômicos, sociais e culturais, bem como reafirmou a responsabilidade dos 

indivíduos com a família, a comunidade e a humanidade, nos termos dos artigos 26 e 

32 da referida Convenção. 

Além de estabelecer circunstâncias gerais e específicas para a proteção da 

dignidade humana, promoção da justiça social e proteção dos direitos fundamentais, 

ampliando alguns conceitos, possibilidades e direitos, a CADH também criou a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos para funcionar como meios de proteção dos direitos e deveres, já que os 

aludidos órgãos possuem a competência para analisar os objetos relacionados ao 

cumprimento da Convenção, com supedâneo no artigo 33 da CADH. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui as funções consultiva 

e contenciosa para a promoção da observância e defesa dos direitos humanos, 

emitindo relatórios, inclusive sobre as denúncias ou violações dos direitos humanos e 

da CADH, e formulando proposições ou recomendações aos Estados signatários, 

dentre outras funções elencadas nos artigos 41, 42 e 43 da CADH. 

No que se refere à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sua 

competência e as suas funções consultiva e contenciosa foram elencadas nos artigos 

61 a 65 da CADH, sendo que a sua competência, inclusive para julgar as violações e 

determinar a garantia do direito ou liberdade, a reparação e a indenização 

compensatória, está restrita aos casos ligados à interpretação e aplicação desta 

Convenção, submetidos, após o procedimento adotado pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, pelos Estados signatários e pela própria 

Comissão. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos já emitiu o seu posicionamento 

em algumas oportunidades com relação aos direitos humanos de migrantes, tanto no 

âmbito consultivo, pela emissão de opiniões consultivas, quanto no âmbito 

contencioso, por julgamento de alguns casos submetidos à Corte. 

Entre os posicionamentos que formam a jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, importante destacar o posicionamento fincado 
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na Opinião Consultiva nº 18, tendo em vista que abordou a condição jurídica e os 

direitos dos migrantes sem documentos. 

Em 17 de setembro de 2003, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

assentou o seu posicionamento, por meio da Opinião Consultiva nº 18, em respostas 

aos questionamentos ventilados na solicitação de parecer consultivo apresentado pelo 

México no dia 10 de maio de 2002. 

Logo, a Corte Interamericana de Direitos Humano313 proferiu, por unanimidade, 

o seguinte parecer: 

 

[...] 
1. Que os Estados têm a obrigação geral de respeitar e garantir os 
direitos fundamentais. Com este propósito, devem adotar medidas 
positivas, evitar tomar iniciativas que limitem ou violem um direito 
fundamental, e eliminar as medidas e práticas que restrinjam ou violem 
um direito fundamental. 
2. Que o descumprimento pelo Estado, através de qualquer tratamento 
discriminatório, da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos 
humanos, gera sua responsabilidade internacional. 
3. Que o princípio de igualdade e não discriminação possui um caráter 
fundamental para a proteção dos direitos humanos tanto no Direito 
Internacional como no interno. 
4. Que o princípio fundamental de igualdade e não discriminação faz 
parte do Direito Internacional geral, à medida em que é aplicável a 
todos os Estados, independentemente de que seja parte ou não em 
determinado tratado internacional. Na atual etapa da evolução do 
Direito Internacional, o princípio fundamental de igualdade e não 
discriminação ingressou no domínio do jus cogens. 
5. Que o princípio fundamental de igualdade e não discriminação, 
revestido de caráter imperativo, acarreta obrigações erga omnes de 
proteção que vinculam todos os Estados e geram efeitos com respeito 
a terceiros, inclusive particulares. 
6. Que a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos humanos 
vincula os Estados, independentemente de qualquer circunstância ou 
consideração, inclusive o status migratório das pessoas.  
[...] 

 

O fragmento do texto, adotado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

demonstra o entendimento firmado no sentido de que todos os Estados estão 

obrigados a respeitar e garantir os direitos humanos, bem como que os direitos 

fundamentais devem ser garantidos independentemente da condição migratória do 

indivíduo e da sua situação de regularidade no Estado. 

 
313 CORTEIDH (ORG.). Opinião Consultiva nº 18 (Parecer Consultivo OC-18/03), de 17 de setembro 
de 2003. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf. Acesso em: 04 
jul. 2020. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf
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No dia 30 de maio de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos314 

proferiu, por unanimidade, a Opinião Consultiva nº 25, em decorrência dos 

questionamentos ventilados na solicitação de parecer consultivo, apresentado pelo 

Equador em 18 de agosto de 2016, segue trecho do referido parecer: 

 

[...] 
2. Encontra-se o direito de solicitar e receber asilo no sistema 
interamericano configurado como um direito humano de buscar e 
receber proteção internacional em território estrangeiro, incluindo com 
esta expressão o status de refugiado de acordo com os instrumentos 
relevantes das Nações Unidas ou leis nacionais correspondentes, e 
asilo territorial em conformidade com as várias convenções 
interamericanas sobre o assunto, nos termos dos parágrafos 61 a 163. 
3. O asilo diplomático não está protegido pelo artigo 22.7 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou pelo artigo XXVII 
da Declaração Americana do Direitos e Deveres do Homem, por isso 
deve ser regido pelas próprias convenções de caráter interestadual 
que o regulam e pelas disposições da legislação nacional, nos termos 
dos parágrafos 61 a 163. 
4. O princípio da não devolução é exigido por qualquer pessoa 
estrangeira, incluindo aquelas em busca de proteção internacional, 
sobre a qual o Estado em questão exerce autoridade ou que esteja 
sob seu controle efetivo, independentemente de estar no território 
terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo do Estado, nos termos dos 
parágrafos 164 a 199. 
5. O princípio da não devolução não exige apenas que a pessoa não 
seja devolvida, mas também impõe obrigações positivas para os 
Estados, nos termos dos parágrafos 194 a 199. 
[...] 

 

Na Opinião Consultiva nº 25, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

adotou o posicionamento da instituição do asilo como um direito humano de buscar e 

 
314 Em que pese a apresentação da tradução livre no corpo do texto, segue o vernáculo originário, em 
espanhol: “[...] 2. El derecho a buscar y recibir asilo en el marco del sistema interamericano se encuentra 
configurado como un derecho humano a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, 
incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado según los instrumentos pertinentes de las 
Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales, y el asilo territorial conforme a las diversas 
convenciones interamericanas sobre la materia, en los términos de los párrafos 61 a 163. 3. El asilo 
diplomático no se encuentra protegido bajo el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, por lo que debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y 
lo dispuesto en las legislaciones internas, en los términos de los párrafos 61 a 163. 4. El principio de 
no devolución es exigible por cualquier persona extranjera, incluidas aquellas en búsqueda de 
protección internacional, sobre la que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se 
encuentre bajo su control efectivo, con independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, 
fluvial, marítimo o aéreo del Estado, en los términos de los párrafos 164 a 199. 5. El principio de no 
devolución no solo exige que la persona no sea devuelta, sino que impone obligaciones positivas sobre 
los Estados, en los términos de los párrafos 194 a 199. [...]”. CORTEIDH (ORG.). Opinião Consultiva 
nº 25 (Parecer Consultivo OC-25/18), de 30 de maio de 2018. Disponível em: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_25_esp.pdf. Acesso em: 05 jul. 2020. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_25_esp.pdf
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receber proteção internacional em território estrangeiro, abrangendo o asilo territorial 

e o refúgio, como também resolvendo parcialmente o sentido restrito do termo asilo, 

utilizado no item 7 do artigo 22 da CADH, haja vista que permaneceu o entendimento 

de que o asilo diplomático deve ser protegido pelos instrumentos específicos sobre a 

matéria. 

Neste contexto, entende-se que a aplicação do posicionamento, adotado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca das aludidas matérias, não deve 

ficar restrito apenas aos Estados Membros signatários da CADH, devendo ser 

aplicado inclusive aos Estados Membros da OEA que assinaram a Carta da OEA, a 

DADDH, a DUDH ou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, conforme 

entendimento ventilado nos parágrafos 58 a 64 da Opinião Consultiva nº 18.315 

Por fim, independentemente do entendimento sobre a extensão desta 

aplicabilidade, necessário destacar que o Brasil promulgou a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, 

assumindo o compromisso para aplicar os dispositivos elencados na CADH316. 

  

 
315 CORTEIDH (ORG.). Opinião Consultiva nº 18 (Parecer Consultivo OC-18/03), de 17 de setembro 
de 2003. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf. Acesso em: 04 
jul. 2020. 
316  A única ressalva, realizada pelo Brasil ao promulgar a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, diz respeito ao fato de que as visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos dependerão da anuência expressa do Estado. BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de 
novembro de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso 
em: 06 jul. 2020. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf
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4 PROTEÇÃO SOCIAL DOS REFUGIADOS 

 

4.1 Construção Histórica da Seguridade Social 

 

Após a delimitação dos principais órgãos e instrumentos de proteção 

internacional dos refugiados, segue-se com a análise histórica e o processo de 

evolução da seguridade social no mundo e no Brasil, como também com a delimitação 

dos princípios constitucionais aplicáveis ao sistema de seguridade social e à proteção 

social dos refugiados, em cumprimento à proposta delimitada nesta dissertação, com 

vista a analisar e aplicar adequadamente os instrumentos de proteção existentes. 

O nascimento do espírito da proteção social está diretamente ligado ao risco e 

à preocupação dos indivíduos com as inúmeras adversidades da vida, na medida em 

que o objetivo inicial consistia em diminuir os infortúnios da vida, por meio da proteção 

dos integrantes do núcleo familiar que possuíam idade avançada e incapacidades 

para o exercício do trabalho. 

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim317, esta preocupação é uma constante da 

humanidade e está ligada aos tempos remotos e, ainda:  

 

A preocupação com os infortúnios da vida tem sido uma constante da 
humanidade. Desde tempos remotos, o homem tem se adaptado, no 
sentido de reduzir os efeitos das adversidades da vida, como fome, 
doença, velhice etc.  
Não seria exagero rotular este comportamento de algo instintivo, já 
que até os animais têm o hábito de guardar alimentos para dias mais 
difíceis. O que talvez nos separe das demais espécies é o grau de 
complexidade de nosso sistema protetivo. 

 

De maneira geral, a presença constante do risco na vida dos indivíduos e a 

impossibilidade de prever determinados acontecimentos que afetam a vida destes 

indivíduos sempre foram motivos de preocupação para a sociedade, pois 

evidenciavam a necessidade de estabelecer mecanismos de proteção para alguns 

eventos futuros e incertos. 

No tocante aos chamados riscos sociais, Manuel Sebastião Soares Póvoas318 

entende que “[...] são os perigos a que estão submetidos todos os homens, em 

 
317 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
1. 
318  PÓVOAS, Manuel Sebastião Soares. Previdência Privada: filosofia, fundamentos técnicos, 
conceituação jurídica. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 64. 
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sociedade, e cuja materialização se reflete sempre, negativamente, em seu bem-estar 

e no de sua família, criando problemas sociais.” 

Entretanto, José Manuel Almansa Pastor319 realiza a distinção entre o risco e 

as denominadas necessidades sociais, afirmando que a noção de risco é estreita e 

insuficiente diante de uma análise ampla da seguridade social, sendo então abarcada 

e superada pela noção de necessidades sociais, uma vez que a seguridade social 

funciona como o instrumento protetivo das necessidades sociais passadas, presentes 

e futuras. 

Para realizar a referida distinção, José Manuel Almansa Pastor320 aborda a 

noção de risco em duas perspectivas distintas, sendo que a primeira está relacionada 

ao denominado risco tradicional, idealizado por uma construção da doutrina clássica 

do seguro social, como um evento futuro, incerto e involuntário que produz danos 

econômicos ao segurado, ou seja, uma relação jurídica de proteção social adaptada 

do seguro privado e fincada sob o trinômio risco-evento-dano. 

A segunda perspectiva do risco está ligada à noção de seguro social 

progressivo, reduzindo a importância do risco para a relação jurídica de proteção 

social e, consequentemente, alterando o foco desta relação para a ocorrência e 

consequência do evento, a resultar na construção de uma relação jurídica de proteção 

social fincada sob o binômio evento-dano (dano ou necessidade).321 

José Manuel Almansa Pastor322 consigna, em tradução livre, que: 

 

A concepção de risco como possibilidade futura de um evento quebra 
no seguro social progressivo quando, ao constituir a relação de 
seguro, a proteção não se refere apenas à possibilidade de eventos 
futuros e incertos, mas também a eventos preexistentes e certos [...] 
No seguro social progressivo, uma vez estabelecida a relação jurídica 
após a verificação da ocorrência, é a consequência que se torna mais 
relevante, a ponto de se tornar, pela proteção, no verdadeiro objeto da 
relação jurídica de seguro social. 

 
319 PASTOR, José Manuel Almansa. Derecho de la seguridad social. 7. Madrid: Tecnos, 1991, p. 
218-219. 
320 Ibid., p. 219-220. 
321 Ibid., p. 221. 
322 Após a apresentação da tradução livre no corpo do texto, convém destacar o vernáculo originário, 
em espanhol, que segue: “La concepción del riesgo como posibilidad futura de un hecho quiebra en el 
seguro social progresivo cuando, al constituirse la relación aseguradora, la protección no atiende sólo 
a la posibilidad de eventos futuros e inciertos, sino también a hechos preexistentes y ciertos […] En el 
seguro social progresivo, asentada la relación jurídica a posteriori de la verificación del acaecimiento, 
es la consecuencia la que adquiere una mayor relevancia, al punto de convertirse, a través de la 
protección, en el verdadero objeto de la relación jurídica de seguro social.” PASTOR, José Manuel 
Almansa. Derecho de la seguridad social. 7. Madrid: Tecnos, 1991, p. 221-223. 
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Nesse sentido, a consequência produzida pelo evento constitui o objeto da 

relação jurídica protetiva, substituindo a noção de dano pela noção de necessidade, 

tendo em vista que o evento não está restrito a uma situação de infelicidade ou 

prejuízo, como no caso do nascimento de um filho que, apesar da possibilidade de 

ocasionar dificuldade econômica, não pode ser considerado infelicidade e prejuízo em 

todas as situações, bem como a noção de necessidade está ligada à ideia de ausência 

dos bens essenciais e necessários. 

Porém, impende destacar que uma mudança drástica desta noção, com a 

utilização somente da consequência (necessidade) no pilar da relação de proteção 

social, pode ocasionar problemas e desequilíbrio ao sistema protetivo, haja vista que 

a ausência da previsão de determinados eventos pode acarretar a impossibilidade da 

sua cobertura e o desequilíbrio econômico do sistema de proteção social. 

Por outro lado, a preocupação com as adversidades da vida e a busca pela 

garantia da sobrevivência estão diretamente ligadas à realização das metas 

almejadas pela humanidade acerca da proteção da dignidade da pessoa humana e 

da efetivação dos direitos fundamentais. 

Indubitavelmente, os indivíduos encontraram, por meio da execução do 

trabalho, uma possibilidade concreta de realizar esses objetivos e de proteger o 

núcleo familiar das inúmeras adversidades da vida, sendo então o trabalho 

considerado como um elemento que se confunde com a própria vida destes 

indivíduos, na medida em que é o instrumento utilizado para satisfazer as suas 

necessidades básicas e para garantir a sobrevivência.  

Karl Marx323 , classificando os diferentes trabalhos úteis324  em um sistema 

complexo, denominado divisão social do trabalho325, destaca que o trabalho é “[...] 

uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, 

eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, 

portanto, da vida humana.” 

 
323 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. 
Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013, p. 167. 
324 Para Karl Marx, o trabalho útil consiste na atividade produtiva que possui efeito útil, ou seja, na 
atividade produtiva adequada a determinado fim, sendo que o exercício deste trabalho útil reflete no 
valor de uso do seu produto ou ocasiona o valor de uso da sua mercadoria. Ibid., p. 165-166. 
325 Segundo Karl Marx, a divisão social do trabalho consiste no sistema complexo que divide e classifica 
os diferentes trabalhos úteis de acordo com o gênero, espécie, a família e a subespécie, sendo 
considerada a condição de existência da produção de mercadorias. Ibid., p. 166. 
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Nos primórdios das civilizações, o trabalho estava principalmente atrelado às 

atividades de caça, pesca, agricultura e coleta, sendo que esse estilo de vida dos 

indivíduos também era a sua fonte de subsistência, porém, as relações do homem 

com o trabalho foram transformadas após o surgimento da propriedade privada, em 

decorrência de inúmeros fatores, entre eles a ideologia dos sistemas político, 

econômico e social. 

Não obstante à possibilidade de elencar o direito de propriedade como um dos 

direitos mais antigos e reconhecidos em toda a humanidade, percebe-se que o 

conteúdo desse direito é alterado em decorrência do momento histórico e da sua 

positivação, conforme destaca Caio Mário da Silva Pereira326: 

 

Não existe um conceito inflexível do direito de propriedade. [...] Ao 
revés, evolve sempre, modifica-se ao sabor das injunções 
econômicas, políticas, sociais e religiosas. 
[...] nasceu com a espontaneidade de todas as manifestações fáticas. 
Mais tarde foi a norma que o disciplinou, afeiçoando-a às exigências 
sociais e à harmonia da coexistência. Nasceu da necessidade de 
dominação. Objetos de uso e armas. Animais de presa e de tração. 
Terra e bens da vida. Gerou ambições e conflitos. Inspirou a disciplina. 
Suscitou a regra jurídica. Tem sido comunitária, familial, individual, 
mística, política, aristocrática, democrática, estatal, coletiva. 

 

Analisando este conteúdo mutável do direito à propriedade, constata-se que 

vários atributos decorrem diretamente do seu conteúdo, e a reunião dos direitos 

inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reivindicar) alteraram o funcionamento 

das sociedades e transformaram as relações do homem com o trabalho, pois o valor 

atribuído a este está ligado às questões culturais, permitindo a criação ou alteração 

do conceito de organização e trabalho em cada sociedade. 

Após a consolidação da ordem econômica capitalista, entre o final do século 

XVIII e início do século XIX, houve uma mutação social ligada ao rompimento dos 

antigos vínculos de dependência, estabelecidos anteriormente pelas relações de 

suserania feudal, ocasionando a desintegração social e a cristalina mudança na 

importância do papel desempenhado pelas comunidades de pequenos produtores. 

O sistema econômico denominado de capitalismo gerou desequilíbrio 

econômico e social, sobretudo em razão da sua marca central de concentração de 

 
326 PEREIRA, Caio Mário da Silva, 1913-2004. Instituições de direito civil: direitos reais. Revista, 
atualizada e ampliada por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 27. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
64. 
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capital nas mãos de uma classe minoritária, enquanto a classe trabalhadora, livre e 

sem quaisquer propriedades, foi obrigada a vender sua capacidade de trabalho para 

garantir a própria sobrevivência. 

Defendendo uma proposta de adesão ao capitalismo humanista, fincada na 

base estrutural do humanismo antropofilíaco327, bem como nas ideias centrais de 

concretização universal das três dimensões subjetivas dos direitos humanos 

(liberdade, igualdade e fraternidade) e de condução da humanidade para o caminho 

da democracia e da paz, com a consequente satisfação da dignidade da pessoa 

humana, Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera 328  apresentam a seguinte 

fundamentação: 

 

O regime capitalista e a economia de mercado são realmente 
necessários, eficientes e recomendáveis, mas não há como 
desconsiderar suas principais implicações negativas, 
consubstanciadas no esgotamento planetário e na exclusão do circuito 
econômico, político, social e cultural de parcela substancial da 
humanidade, chegando ao ponto crítico de colocá-la à mercê do 
flagelo da fome, da miséria e da subjugação, ambos inaceitáveis. 

 

Ademais, em que pese o rompimento dos antigos vínculos de suserania feudal, 

da liberdade e dos direitos individuais adquiridos com a consolidação do capitalismo, 

houve a manutenção da relação de dependência do homem, uma vez que as 

alterações nas formas de trabalho foram notadamente fincadas na relação de 

dominação de classes e na valorização do corpo como instrumento de trabalho e 

produção. 

Com a devida acuidade, Karl Marx 329  explica a necessária ocorrência da 

variação de forma do trabalho no sentido de que “[...] em nossa sociedade capitalista, 

a depender da direção cambiante assumida pela procura de trabalho, uma dada 

porção de trabalho humano será alternadamente oferecida [...]”, porém, afirma que 

 
327 Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera, considerando o humanismo antropofilíaco como uma via 
mais adequada do humanismo, na medida em que não é teocêntrico e muito menos antropocêntrico, 
destacam que o humanismo antropofilíaco é “[...] um humanismo fraterno, inclusivo, evolucionista e 
emancipador que proclama a concretização multidimensional dos direitos humanos e que não é 
teocêntrico, embora tenha, em razão de sua proposta, Jesus Cristo como a grande referência – por 
isso, obviamente, não sendo antropocêntrico [...]. Antropofilíaco porque, sob a perspectiva cultural 
cristã, os homens, mais do que iguais, são irmãos, habitando e nutrindo-se do planeta.” SAYEG, 
Ricardo Hasson; BALERA, Wagner. O capitalismo humanista: filosofia humanista de direito 
econômico. São Paulo: KBR, 2011, p. 102-103. 
328 Ibid., p. 16. 
329 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. 
Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013, p. 168. 
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ambas as formas de atividade produtiva são “[...] dispêndio produtivo de cérebro, 

músculos, nervos, mãos etc. humanos e, nesse sentido, ambas são trabalho humano.” 

Independentemente da forma, desde os primórdios das civilizações, o homem 

sobrevive com o fruto do seu trabalho e também com a preocupação derivada da 

incerteza de sua obtenção no futuro, já que a incapacidade para o exercício do labor 

está diretamente atrelada à inexistência do produto oriundo do seu trabalho e dos 

recursos mínimos para sobreviver. 

Desse modo, a proteção social surge justamente dessa preocupação com os 

infortúnios da vida e com a possibilidade de ficar sem meios para prover a subsistência 

em razão de alguma incapacidade para o exercício do trabalho. Porém, convém 

destacar que essa proteção iniciou no seio familiar e sofreu alterações com o passar 

do tempo, demonstrando a importância da construção histórica deste processo 

evolutivo no mundo e no Brasil para a compreensão do sistema protetivo. 

 

4.1.1 O Processo de Evolução da Seguridade Social no mundo 

 

O surgimento da noção de proteção está atrelado ao próprio seio familiar e à 

preocupação dos seus integrantes com os infortúnios da vida, com a incapacidade 

para o exercício do trabalho e com a necessidade de garantir a subsistência, na 

medida em que os integrantes mais jovens de determinado núcleo familiar 

trabalhavam para garantir a subsistência dos integrantes mais velhos ou incapazes 

de exercer uma atividade laborativa. 

Como o início deste processo evolutivo está basicamente ligado à proteção 

familiar aos infortúnios da vida, percebe-se com clareza que não existia intervenção 

direta do Estado nas ações protetivas. 

Acontece que, em decorrência de inúmeros fatores, grande parte dos 

indivíduos não contava com essa proteção familiar, surgindo a necessidade da ajuda 

de terceiros ou vinculação dos indivíduos a grupos de mútuo para sanar essa ausência 

de proteção. 

No tocante aos denominados grupos de mútuo, Fábio Zambitte Ibrahim 330 

elucida que: 

 

 
330 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
2. 
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Além da assistência espontânea, também a sociedade viu surgirem os 
primeiros grupos de mútuo, igualmente de origem livre, sem 
intervenção estatal, nos quais um conjunto de pessoas com interesse 
comum reunia-se, visando à cotização de valor certo para o resguardo 
de todos, em caso de algum infortúnio. [...] 
Já no Império Romano, encontram-se indícios de seguros coletivos, 
visando à garantia de seus participantes, além da preocupação com 
os necessitados, como a licença estatal para a mendicância, que só 
era concedida aos impossibilitados de trabalhar. Tal controle estatal 
não trazia, de modo algum, intervenção direta do Estado, mas mera 
ação fiscalizadora no interesse geral da sociedade. 

 

Ressalte-se que os grupos de mútuo eram criados pela livre união dos 

indivíduos, sem que houvesse qualquer intervenção estatal, com o escopo de 

estabelecer soluções para algumas adversidades da vida e para garantir a 

subsistência em determinados momentos de incapacidade para o trabalho. 

Destacando a ausência de intervenção estatal neste período histórico, Cláudia 

Salles Vilela Vianna331 afirma: 

 

Até o século XVII, nenhuma forma de prestação do Estado havia se 
concretizado no sentido de instituir um sistema de proteção social, 
com parte do salário dos trabalhadores, não obstante a existência de 
preocupações por parte da Igreja Católica neste sentido [...]. 
 

O caráter eminentemente privado e as ações voluntárias realizadas pela 

sociedade demonstram a ausência da intervenção direta do Estado no mutualismo. 

Entretanto, a sua importância na evolução do sistema protetivo é inegável, pois 

estabeleceu um sistema de proteção organizado para arrecadar as contribuições de 

determinado grupo e realizar a cobertura de algumas necessidades essenciais dos 

seus integrantes. 

A participação do Estado na proteção social dos indivíduos somente é 

identificada no século XVII, por meio da edição da denominada Lei dos Pobres (Poor 

Law Act), porém, convém mencionar que essa participação do Estado ainda era 

modesta, na medida em que a sua responsabilidade era afastada ou mitigada com a 

delegação das ações sociais para as paróquias. 

Segundo Miguel Horvath Júnior332: 

 

 
331 VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Previdência social: custeio e benefícios. 3. São Paulo: LTr, 2014, 
p. 37. 
332 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 23. 
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No começo do século XVII, na Inglaterra, mais especificamente em 
1601, é editada a Lei dos Pobres (Poor Law Act). Esta lei, editada pela 
Rainha Isabel, é considerada a primeira lei sobre assistência social. 
Encarregava as paróquias de desenvolver programas para alívio da 
miséria. Estes programas destinavam-se a dar proteção às crianças 
pobres, proporcionar trabalho aos desempregados e amparo aos 
idosos e inválidos. Tais programas eram financiados por uma taxa 
obrigatória criada pela lei dos pobres. 

 

No mesmo sentido, Cláudia Salles Vilela Vianna333 destaca: 

 

A primeira concretização de proteção social de que se tem registro 
ocorreu, pois, em 1601, na Inglaterra, com a edição da lei Poor Relief 
Act (Ato de Alívio/Auxílio aos Pobres), de cunho assistencial e que 
instituía contribuição obrigatória para fins sociais. O Estado limitava-
se, regra geral, a prestar benefícios assistenciais, oferecendo pensões 
pecuniárias e locais de moradia à população carente. 

 

Conquanto haja uma visível limitação da responsabilidade do Estado, a Lei dos 

Pobres (Poor Law Act) marcou este processo de evolução ao introduzir uma modesta 

intervenção estatal na proteção social dos indivíduos. 

Após a edição da Lei dos Pobres (Poor Law Act), identificou-se que a 

intervenção moderada do Estado não era suficiente e, com o passar do tempo, surgiu 

a necessidade de ampliar a intervenção estatal no tocante à proteção social dos 

indivíduos necessitados. 

Posteriormente, com a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, essa necessidade de ampliação da intervenção 

do Estado torna-se visível com o surgimento de um modelo de proteção social em que 

o Estado adota, mediante a contribuição, uma postura direta de maior intervenção. 

A Assembleia Nacional Constituinte, formada pela reunião dos Estados Gerais 

para representar os franceses e fortemente influenciada pelas ideias desenvolvidas 

no movimento iluminista e pelos ideais construídos na Declaração de Independência 

dos Estados Unidos de 1776 e na Revolução Francesa, declarou nos artigos 12 e 13 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789334: 

 

 
333 VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Previdência social: custeio e benefícios. 3. São Paulo: LTr, 2014, 
p. 37. 
334 USP. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 26 de agosto de 1789. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 11 jul. 2020. (grifos no original) 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de 
uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, 
e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. 
Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de 
administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser 
dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. 

 

Inevitavelmente, a matriz desta ideia foi engendrada na noção de pacto social 

desenvolvida por Jean-Jacques Rousseau335, porquanto, ao firmar o contrato social, 

os indivíduos criam o Estado e alienam totalmente os seus direitos em prol de toda a 

comunidade, todavia conservam a condição de liberdade e igualdade para todos, 

tendo em vista que o Estado representa a vontade geral da comunidade e protege o 

direito de todos. 

Para Jean-Jacques Rousseau 336 , o pacto social pode ser definido pelos 

seguintes termos essenciais: “Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o 

seu poder sob a suprema direção da vontade geral; e recebemos, coletivamente, cada 

membro como parte indivisível do todo.” 

Discorrendo sobre o surgimento deste modelo público e contributivo de 

proteção social, Miguel Horvath Júnior337 preleciona: 

 

Com a Revolução Francesa de 1789, surge a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, adotada pela Assembleia Constituinte em 
27 de agosto de 1789 e votada definitivamente em 02 de outubro de 
1789, que previa um modelo de proteção social de caráter público e 
contributivo [...]. No período revolucionário francês, em 1789, com a 
primeira edição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
a proteção social caminhou para o plano de fundamento estatal e deu 
os primeiros indícios de contribuição social. 

 

Nesse contexto, observam-se claramente as fases do processo evolutivo da 

proteção social e o aumento progressivo da intervenção estatal no sistema protetivo, 

sendo que esta intervenção estatal é verificada com o surgimento da noção deste 

modelo público e contributivo de proteção social e, posteriormente, com o surgimento 

do primeiro sistema de seguro social. 

O surgimento do seguro social ocorreu na Alemanha, no ano de 1883, pela 

instituição do seguro de doença, mediante o acolhimento do projeto do Chanceler Otto 

 
335 ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778. O contrato social. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 
3. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 20-21. 
336 Ibid., p. 22. (grifos do autor) 
337 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 23-24. 
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Von Bismarck pelo parlamento. Com o intuito de impedir a evolução dos movimentos 

socialistas e para minimizar a pressão da classe trabalhadora, o Chanceler Bismarck 

conseguiu instituir, mediante aprovação do parlamento, o seguro contra acidente de 

trabalho e o seguro de invalidez e velhice, nos anos de 1884 e de 1889, 

respectivamente. 

De acordo com Miguel Horvath Júnior338: 

 

O primeiro sistema de seguro social surge na Prússia, atual Alemanha, 
tendo caráter nitidamente político. Seu idealizador foi o chanceler Otto 
von Bismarck, na época do Imperador Guilherme I, que o desenvolveu 
para ganhar a simpatia dos trabalhadores, os quais recebiam forte 
influência das ideias socialistas. O sistema foi sendo implantado 
gradativamente pelo Parlamento entre os anos de 1883 e 1911. Em 
1911, as leis de proteção social foram compiladas com o surgimento 
do Código de Seguro Social alemão. 

 

Seguindo essa linha histórica, Marcus Orione Gonçalves Correia e Érica Paula 

Barcha Correia339 ressaltam que na Alemanha: 

 

[...] estudando as bases do sistema de cooperativa, do mutualismo do 
seguro privado e do socorro mútuo, Bismarck e seus colaboradores 
chegaram à conclusão de que, com respaldo em tais idéias, poderiam 
combater o socialismo e o capitalismo, em um só tempo, que 
ameaçavam a estabilidade política do Império alemão. 
Como fruto de tal reflexão, pela lei imperial de 15 de julho de 1883, a 
Alemanha instituiu o seguro-doença-maternidade, destinado aos 
operários da indústria e do comércio, criando um sistema novo, que, 
mais tarde, seria adotado por outros países. Em 6 de julho de 1884 foi 
criado o seguro de acidentes do trabalho e, em 22 de junho de 1889, 
o seguro invalidez-velhice. 

 

O surgimento do primeiro sistema de seguro social institui um novo marco 

histórico na evolução da proteção social, com o aumento da intervenção do Estado 

por meio da implantação de um modelo público e contributivo de proteção social, em 

que todos os segurados do sistema contribuem obrigatoriamente para a manutenção 

do seguro social. 

Nesse sentido, o sistema de seguro social, instituído pelo projeto do Chanceler 

Otto Von Bismarck e mediante aprovação do parlamento alemão, já possuía 

 
338 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 24. 
339  CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da 
seguridade social. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 5. 
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características dos regimes previdenciários modernos, haja vista que foram instituídas 

as exigências da compulsoriedade de filiação e do pagamento de contribuições, com 

o escopo de custear o sistema protetivo, ou seja, verifica-se que a prestação 

previdenciária possuía natureza de direito público subjetivo para o segurado, pois a 

sua proteção estava garantida, por meio do pagamento compulsório, adquirindo assim 

o direito para exigir do sistema o pagamento de determinado benefício no momento 

de necessidade e, por conseguinte, impedir a utilização do argumento fincado na 

situação financeira para uma negativa de concessão deste benefício pelo Estado.340 

Ademais, o pontificado do Papa Leão XIII (1878-1903) é considerado um fato 

histórico que marca este período de evolução da proteção social e de aumento da 

intervenção estatal, uma vez que o pontífice estava introduzindo uma nova etapa na 

história da igreja ao reconhecer a existência dos erros, ponderar a censura e a dura 

condenação dos erros, a fim de obter a proclamação da verdade, bem como 

introduzindo uma abordagem mais efetiva da igreja acerca das questões sociais. 

Na tentativa de encontrar soluções para a questão social estabelecida pela 

controvérsia entre o capital e o trabalho, fortemente influenciada e ampliada pela 

revolução industrial e pela formação das novas sociedades democráticas no século 

XIX, o Papa Leão XIII escreveu, no décimo quarto ano do seu Pontificado (15 de maio 

de 1891), a encíclica Rerum Novarum341, abordando as condições dos operários, 

suscitando medidas necessárias para o auxílio dos indivíduos em situação de 

infortúnio e miséria, bem como instituindo princípios norteadores para a promoção da 

 
340 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
45. 
341 Segundo Cláudio De Cicco: “A encíclica “Rerum Novarum” de 15 de Maio de 1891, veio completar 
outros trabalhos de Leão XIII durante o seu papado (Diuturnum Illud), sobre as idéias 
políticas; Immortale Dei, sobre a constituição cristã dos Estados e Libertas, sobre a liberdade humana) 
para fundamentar o pensamento social católico sobre a questão operária. As encíclicas tratavam de 
questões criadas pelo Liberalismo e a situação operária durante a revolução industrial no final 
do século XIX. Leão XIII apoiavam o direito dos trabalhadores formarem corporações, mas rejeitavam 
o socialismo e defendiam o direito à propriedade privada. Criticavam a falta de 
princípios éticos e valores morais na sociedade progressivamente laicizada de seu tempo, uma das 
grandes causas dos problemas sociais. Os documentos de Leão XIII referiam alguns princípios que 
deveriam ser usados na procura de justiça na vida social, econômica e industrial, como por exemplo a 
melhor distribuição de riqueza, a intervenção do Estado na economia a favor dos mais pobres e 
desprotegidos e a caridade dos empresários para com a classe operária. Esta é convidada à calma e 
perseverança na fé cristã, não se deixando levar para o ateísmo comunista.” DE CICCO, Cláudio. 
Jacques Maritain. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo 
Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes 
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 
em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/153/edicao-1/jacques-maritain. Acesso em: 13 jul. 
2020. (grifos do autor). 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/153/edicao-1/jacques-maritain
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justiça social, incentivando inclusive a intervenção do Estado para a efetivação destes 

princípios e implementação das medidas.342 

Neste contexto histórico, após a criação do sistema de seguro social pelo 

projeto do Chanceler Otto Von Bismarck, vários países seguiram esta noção ao editar 

leis voltadas ao campo da proteção social e instituir novos seguros sociais. 

No ano de 1885, a Noruega criou o seguro contra acidentes de trabalho e um 

fundo para proteger os doentes e custear o auxílio-funeral. No ano de 1891, a 

Dinamarca instituiu a aposentadoria e a Suécia, o primeiro plano de pensão nacional 

universal.343 

Em 1897, a Inglaterra criou o Workman’s Compensation Act, estabelecendo o 

seguro contra acidente de trabalho e trazendo como inovação a responsabilidade 

objetiva do empregador no tocante aos danos decorrentes dos acidentes de trabalho. 

Em 1908, criou o Old Age Pensions, instituindo uma pensão, independentemente de 

contribuições, para os idosos com mais de 70 anos e, em 1911, criou o National 

Insurance Act, engendrando um sistema de proteção social baseado no tríplice 

custeio, ou seja, os empregados, empregadores e o Estado contribuiriam de forma 

obrigatória para o sistema.344 

Após a instituição de vários seguros sociais, por meio da aprovação de algumas 

legislações esparsas e fincadas na proteção social, a Constituição Mexicana foi 

promulgada em 05 de fevereiro de 1917, sendo considerada a primeira Carta Política 

a reportar o seguro social345, bem como a “[...] atribuir aos direitos trabalhistas a 

 
342 Expondo as causas do conflito, o Papa Leão XIII declarou, entre outros pontos, no item 2 da encíclica 
Rerum Novarum: “Em todo o caso, estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é 
necessário, com medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, 
atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. O 
século passado destruiu, sem as substituir por coisa alguma, as corporações antigas, que eram para 
eles uma protecção; os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições 
públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm-se visto, com o 
decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça duma concorrência 
desenfreada. [...]”. LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891. Disponível 
em: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-
novarum.html. Acesso em: 13 jul. 2020. 
343 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
45-46. 
344 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 25. 
345 Segundo Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari: “A Constituição Mexicana de 1917 
foi a primeira a arrolar e dar sistematização a um conjunto de direitos sociais, no que foi seguida pela 
Constituição de Weimar, no ano de 1919.” CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. 
Manual de direito previdenciário. 22. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 9. 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os 

direitos políticos (arts. 5º e 123).”346 

Posteriormente, no dia 28 de junho de 1919, a Organização Internacional do 

Trabalho – OIT foi criada para cumprir o objetivo primordial de garantir a paz universal 

e duradoura por meio da promoção da justiça social. 

No mesmo ano, mais especificamente em 11 de agosto de 1919, foi 

promulgada a Constituição de Weimar na Alemanha, a qual incluiu em seu bojo 

dispositivos relativos à previdência e “[...] determinava ao Estado prover a subsistência 

dos cidadãos, caso não pudesse proporcionar-lhes a oportunidade de acesso ao 

trabalho de forma a garantir a sua subsistência com um trabalho produtivo.”347 

À época, a participação no sistema estava diretamente ligada à contribuição do 

segurado, sendo que a falta de contribuição acarretava, por consequência lógica, a 

exclusão deste indivíduo do sistema protetivo e a inexigibilidade da proteção estatal. 

Ocorre que os sistemas de seguros sociais, implementados até o referido 

momento histórico, não haviam adotado a noção protetiva engendrada pelo princípio 

da solidariedade social, inexistindo a preocupação e a obrigação do Estado em 

proteger os indivíduos que não colaboravam com o financiamento do sistema. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Cláudia Salles Vilela Vianna348 afirma: 

 

No entanto, todo esse ordenamento legal e seus planos 
previdenciários, via de regra, exigiam contribuição dos trabalhadores, 
através de uma poupança individual de cunho obrigatório (sistema de 
capitalização), apesar de serem geridos pelo Estado. Inexistia, na 
verdade, a proteção social mantida pelo Estado, garantida a todos os 
indivíduos, independente de contribuição. Faltava a noção de 
solidariedade social, princípio fundamental da Seguridade Social. 
Esta noção surgiu somente a partir das políticas dos Estados Unidos, 
após a crise de 1929. Àquela época, o então Presidente Franklin 
Roosevelt, preocupado com o desemprego que crescia a largos 
passos, adotou o New Deal (Novo Negócio), política que inspirou a 
Europa a uma doutrina do Estado de Bem-Estar Social (Welfare 
State). 
[...] Essa nova política e a doutrina do Welfare State objetivavam dar 
ao trabalhador, dentre outros direitos, novos postos de trabalho e uma 
rede de previdência e saúde públicas. 

 

 
346  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 185. 
347 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 25. 
348 VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Previdência social: custeio e benefícios. 3. São Paulo: LTr, 2014, 
p. 38. 
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Os efeitos ocasionados pela crise de 1929, também denominada de “grande 

depressão”, em razão da pujante recessão econômica, modificaram a noção protetiva 

adotada anteriormente, tendo em vista que o presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Delano Roosevelt, implementou novas medidas sociais para enfrentar essa grave 

crise econômica que assolou o país, adotando assim o chamado New Deal e optando 

pelo aumento da intervenção do Estado em busca do Bem-Estar Social (Welfare 

State). 

Os programas adotados pelo New Deal inspiraram a doutrina do Welfare State 

e o consequente objetivo de promoção do Estado de Bem-Estar Social, estabelecendo 

a obrigação do Estado de destinar investimentos e estabelecer medidas para a 

previdência social, assistência social e saúde pública, com o escopo de amparar as 

pessoas excluídas do sistema previdenciário e combater o desemprego, 

demonstrando assim o aumento da intervenção estatal na proteção social. 

No ano de 1935, buscando o aumento da intervenção do Estado nas políticas 

sociais, os Estados Unidos criaram o Social Security Act (Lei de Seguridade Social)349, 

em atendimento às medidas adotadas pelo New Deal e com o fito de proteger toda a 

população. 

Não obstante aos avanços introduzidos, somente em 1942, com a elaboração 

do Plano Beveridge, por Lord William Henry Beveridge na Inglaterra, que realmente 

houve a criação da concepção contemporânea da seguridade social, tornando-se o 

Estado responsável por ações na área da previdência, saúde e assistência social, 

mediante contribuição para o financiamento do sistema e participação compulsória de 

toda a população. 

Destacando a importância do Plano Beveridge para a consolidação do sistema 

de seguridade social, João Ernesto Aragonés Vianna350 explica: 

 

Seu criador, Lord Beveridge, afirmava que o cidadão deveria ter 
proteção social “do berço ao túmulo”. O Plano Beveridge foi um 
importante passo na consolidação dos sistemas de seguridade social. 

 
349 Fábio Zambitte Ibrahim preleciona que: “O Social Security Act, conhecido como a primeira citação 
feita à seguridade social em âmbito mundial, demonstra a crescente preocupação com os excluídos 
dos regimes previdenciários, defendendo a proteção de toda a população. Apesar do nome, o Social 
Security Act não correspondia à ideia atual de seguridade social, mas sim a algo próximo da previdência 
social, como a conhecemos hoje, isto é, uma forma evoluída de seguro social, a qual atende de forma 
mais ampla às demandas sociais da classe trabalhadora.” IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito 
previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 46. 
350 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 7. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
7. 
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Não visava atender apenas os trabalhadores, mas toda a sociedade, 
avançando, ainda mais, na ideia de universalização da seguridade 
social, [...]. Mantinha a tríplice forma de custeio, o que demonstrava 
sua preocupação com o equilíbrio atuarial do sistema e dava 
possibilidades de vida longa aos planos recém-criados. 

 

Analisando os marcos históricos desta evolução da noção de proteção social, 

sob a ótica propedêutica dos modelos desenvolvidos por Bismarck e Beveridge, 

constata-se que a principal distinção entre os modelos está relacionada à 

solidariedade do sistema, haja vista que o Plano Beveridge ampliou 

consideravelmente o sistema protetivo ao estabelecer uma ideia universal da 

seguridade social e, consequentemente, uma ideia universal de proteção da 

sociedade, demonstrando que a presença da solidariedade não é apenas marcante 

na cobertura dos eventos, mas também no financiamento do sistema por toda a 

sociedade. 

No tocante ao conceito de seguridade social, desenvolvido pelo Lord William 

Henry Beveridge, Manuel Alonso Olea e José Luis Tortuero Plaza351, em tradução 

livre, destacam: 

 

A seguridade social, em tal definição, é a prevenção e solução de 
sinistros que afetam o indivíduo enquanto membro da sociedade e que 
é incapaz de evitar em sua primeira fase de risco, embora possa 
remediar e, em certa medida, impedir sua atualização em sinistro. A 
seguridade social é um mecanismo interposto entre uma situação de 
risco potencial sempre presente e uma situação de sinistro corrigível 
e talvez evitável, fornecendo recursos que garantem o mecanismo. 

 

Logo, o Plano Beveridge criou esta concepção contemporânea da seguridade 

social, aumentando a intervenção do Estado e a participação da coletividade na 

implementação de mecanismos capazes de proporcionar o desenvolvimento do 

Estado de Bem-Estar Social. 

Prosseguindo neste estudo da evolução histórica, cumpre destacar que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 marcou a evolução da proteção 

 
351 O texto colacionado, apresenta o vernáculo originário, em espanhol, da seguinte forma: “Seguridad 
social, en tal definición, es prevención y remedio de siniestros que afectan al individuo en cuanto 
miembro de la sociedad y que ésta es incapaz de evitar en su fase primera de riesgo, aunque puede 
remediar y, en alguna medida, prevenir su actualización en siniestro. La seguridad social es un 
mecanismo interpuesto entre una situación potencial siempre presente de riesgo y una situación 
corregible, y quizá evitable, de siniestro, allegando recursos que garanticen el mecanismo.” OLEA, 
Manuel Alonso; PLAZA, José Luis Tortuero. Instituciones de seguridad social. 18. Madrid: Civitas, 
2002, p. 19. 
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social ao instituir, em seus artigos XXII352, XXV353 e XXVIII354, o direito à segurança 

social, ao conceder status e tratamento internacional para o tema e ao instituir os 

direitos humanos fundamentais de todos os indivíduos. 

Diante da evolução desta noção de proteção social, Manuel Alonso Olea e José 

Luis Tortuero Plaza355 apresentam a seguinte definição de seguridade social: 

 

Conjunto integrado de medidas públicas para a organização de um 
sistema de solidariedade para a prevenção e solução de riscos 
pessoais por meio de benefícios individualizados e economicamente 
avaliáveis, acrescentando a ideia de que tais medidas tendem a ser 
direcionadas à proteção geral de todos os residentes contra situações 
de necessidade, garantindo um nível mínimo de renda. 

 

Apesar deste avanço rumo à implementação de um sistema universal de 

proteção social, alguns países da América Latina, a exemplo do Chile, mudaram o seu 

sistema protetivo, instituindo sistemas privados e políticas previdenciárias sem a 

participação do Estado na sua organização, rompendo de tal modo com o princípio da 

solidariedade356. 

 
352  O artigo XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispõe que: “Todo ser 
humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, 
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento 
da sua personalidade.” ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10.12.1948. 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 16 jul. 
2020. 
353 O artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que: “1. Todo ser 
humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle; 2. A maternidade e a infância 
têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio gozarão da mesma proteção social.” Ibid. 
354 O artigo XXVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 institui que: “Todo ser 
humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 
na presente Declaração possam ser plenamente realizados.” Ibid. 
355 O vernáculo originário do texto, em espanhol, foi apresentado da seguinte forma: “[...] Conjunto 
integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio 
de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, 
agregando la idea de que tendencialmente tales medidas se encaminan hacia la protección general de 
todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas.” 
OLEA, Manuel Alonso; PLAZA, José Luis Tortuero. Instituciones de seguridad social. 18. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 38. (grifos dos autores) 
356 Neste contexto, João Ernesto Aragonés Vianna explica os motivos para a mudança do sistema 
protetivo e os efeitos ocasionados pelo rompimento com o princípio da solidariedade: “A doutrina do 
Welfare State sofreu severa crítica do Banco Mundial, sobretudo em seu informe de 1994, denominado 
“Averting the Old Age Crisis” (Como Evitar a Crise da Velhice), segundo o qual os sistemas públicos de 
previdência social fracassaram, sendo necessário substituí-los por sistemas privados, de capitalização, 
ao invés dos sistemas de repartição simples. O Chile seguiu à risca esse modelo e promoveu a 
privatização do seu sistema previdenciário em 1980, mantendo o Estado a responsabilidade por 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Contudo, nos países que adotaram a noção contemporânea de seguridade 

social, verifica-se que a evolução desta noção protetiva está diretamente ligada ao 

princípio da solidariedade e ao aumento da intervenção do Estado no tocante às 

políticas sociais. 

Dessa maneira, o Estado passou a ser mais intervencionista, adquirindo 

responsabilidade no que concerne as suas ações na área da previdência, saúde e 

assistência, notadamente com o escopo de implementar e impulsionar o 

desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social e, portanto, proteger toda a 

coletividade. 

 

4.1.2 O Processo de Evolução da Seguridade Social no Brasil 

 

Seguindo o processo de evolução mundial, a proteção social no Brasil também 

possui a sua origem nas ações realizadas, de forma privada e voluntária, sem a 

intervenção do Estado, sendo posteriormente adotado o modelo mutualista de 

proteção social, constatando-se o aumento na implementação de políticas 

intervencionistas por parte do Estado, no decorrer do processo evolutivo da proteção 

social. 

As ações sociais desenvolvidas pelas Santas Casas de Misericórdia marcaram 

a origem da proteção social brasileira, sendo que a primeira Santa Casa357, a Santa 

 
benefícios mínimos – pensões de velhice, invalidez e sobrevivência –, [...] A privatização do sistema 
previdenciário, entretanto, arruína com sua principal vantagem que é a solidariedade nacional com a 
consequente redistribuição de renda, já que os regimes privados nada mais são do que depósitos em 
contas individuais. Aos ricos, contas excessivas; aos pobres, a exclusão social.” VIANNA, João Ernesto 
Aragonés. Curso de direito previdenciário. 7. São Paulo: Atlas, 2014, p. 7. 
357 Segundo Renato Franco: “[...] duas localidades nos pontos estratégicos da colonização - a capitania 
de Pernambuco e a capitania de São Vicente - disputam, ainda hoje, o título de primeira Misericórdia 
do Brasil. Olinda (c.1539-1545) e Santos (c.1543) simbolizavam a importância das principais capitanias 
de então [...]”. FRANCO, Renato. Pobreza e caridade leiga - as Santas Casas de Misericórdia na 
América portuguesa. Tese de Doutorado em História Social apresentada ao Departamento de História 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 
2011, p. 66. Entretanto, Renato Franco adota a posição de que a Misericórdia de Olinda é a mais antiga, 
reconhecendo a sua fundação no ano de 1539. FRANCO, Renato. Pobreza e caridade leiga - as 
Santas Casas de Misericórdia na América Portuguesa. Tese de Doutorado em História Social 
apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2011, p. 95. Seguindo o posicionamento adotado por 
Renato Franco, Cláudia Tomaschewski também reconhece a Misericórdia de Olinda como a mais 
antiga, em decorrência da sua fundação em 1539. TOMASCHEWSKI, Cláudia. Entre o Estado, o 
Mercado e a Dádiva: A distribuição da assistência a partir das irmandades da Santa Casa de 
Misericórdia nas cidades de Pelotas e Porto Alegre, Brasil, c. 1847 - c. 1891. Tese de Doutorado em 
História apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PUCRS, 
2014, p. 53. 
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Casa de Misericórdia de Olinda, foi fundada no ano de 1539, em Pernambuco, 

desenvolvendo ações fincadas principalmente na assistência aos pobres, enfermos, 

viúvas, órfãos e necessitados.358  

Em 1543, a Santa Casa de Misericórdia de Santos foi fundada por Brás Cubas, 

desenvolvendo também as suas ações hospitalares e assistenciais em prol dos 

necessitados, possuindo 476 anos de história é atualmente considerada como a mais 

antiga instituição hospitalar e assistencial em funcionamento.359 

Posteriormente, ainda no século XVI, outras Misericórdias foram fundadas, 

como a do Espírito Santo, em 1545, a da Bahia, em 1549, a de São Paulo, em 1560, 

a de Ilhéus, em 1564, a do Rio de Janeiro, em 1582, e a da Paraíba, em 1585.360 

No século XVIII, em 23 de setembro de 1795, foi criado o primeiro plano de 

montepio militar para os oficiais da marinha, o chamado Plano de Benefícios dos 

Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha, por meio da aprovação do Príncipe Regente 

Dom João VI, efetuando-se a arrecadação de um dia de soldo, a título de contribuição 

para a manutenção do plano, para o posterior pagamento de meio soldo, a título de 

pensão, para as viúvas e filhas em decorrência do óbito dos oficiais. Já em 1808, foi 

criado o plano de montepio para a guarda pessoal do príncipe Regente Dom João VI. 

Após a Proclamação da Independência do Brasil, em 07 de setembro de 1822, 

a primeira Constituição, a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, foi 

outorgada por Dom Pedro I no dia 25 de março de 1824, instituindo o direito aos 

socorros públicos361. Entretanto, segundo Miguel Horvath Júnior362: “Esta previsão 

 
358 Ressalte-se que a Santa Casa de Misericórdia de Olinda foi incorporada pela Santa Casa de 
Misericórdia do Recife em 06 de agosto de 1860. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE 
(ORG.). Sobre nós. 2018. Disponível em: http://www.santacasarecife.org.br/a-santa-casa/. Acesso em: 
16 jul. 2020. 
359 Atualmente, a instituição é denominada de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos e 
possui a missão de prestar assistência à saúde. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE SANTOS (ORG.). História. 2020. Disponível em: http://santacasadesantos.org.br/historia. Acesso 
em: 16 jul. 2020. 
360  FRANCO, Renato. Pobreza e caridade leiga - as Santas Casas de Misericórdia na América 
Portuguesa. Tese de Doutorado em História Social apresentada ao Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 
2011, p. 66-95. 
361 O direito aos socorros públicos foi garantido pelo artigo 179, inciso XXXI, da Constituição Política do 
Império do Brasil de 1824, veja-se: “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 
pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. [...] XXXI. A Constituição tambem garante os 
soccorros publicos.” BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 16 
jul. 2020. 
362 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 26. 

http://www.santacasarecife.org.br/a-santa-casa/
http://santacasadesantos.org.br/historia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
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constitucional não teve aplicação prática, servindo no plano filosófico para remediar a 

miséria criada pelo dogma da liberdade e da igualdade.” 

Em 10 de janeiro de 1835, durante o reinado do jovem Pedro II, houve a criação 

do Montepio Geral dos Servidores do Estado (MONGERAL), sendo considerada como 

o marco histórico do surgimento da previdência privada brasileira, tendo em vista que 

a referida entidade de previdência privada apresentava as características da 

facultatividade e do mutualismo, oferecendo planos sem a intervenção do Estado.363 

No final do reinado de Pedro II, o direito à aposentadoria ordinária 364  e 

extraordinária365 dos empregados do Correios foi instituído pelos artigos 194 a 203 do 

Decreto nº 9.912-A, de 26 de março de 1888. 

No mesmo ano, em 24 de novembro de 1888, o artigo 7º, § 6º, da Lei nº 3.397, 

autorizou a criação de uma caixa de socorros para os trabalhadores das estradas de 

ferro do Estado, estabelecendo a facultatividade da participação, os critérios de 

contribuição dos trabalhadores e de arrecadação, bem como a composição de dois 

fundos destinados à proteção dos trabalhadores em caso de enfermidade ou invalidez 

e das famílias em caso de óbito destes trabalhadores. 

Após a Proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, a 

segunda Constituição, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

1891, foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, instituindo, em seu artigo 75, o 

 
363 SUSEP. História do seguro. 1997. Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-
do-seguro?_ga=2.98003999.1080666818.1594945093-1723450165.1594945087. Acesso em: 16 jul. 
2020. 
364 O artigo 195 do Decreto nº 9.912-A, de 26 de março de 1888, estabelecia as seguintes condições 
para a concessão da chamada aposentadoria ordinária: “Art. 195. São condições indispensaveis para 
obter aposentadoria ordinaria: 1º, ter completado 60 annos de idade e trinta de serviço effectivo; 2º, 
absoluta incapacidade, physica ou moral, para continuar no exercicio do emprego. § 1º Ma contagem 
do tempo de serviço não serão attendidos os dias de suspensão e de faltas não justificadas, nem as 
licenças por mais de 60 dias em cada anno. § 2º A incapacidade physica ou moral verifica-se pelo 
exame de tres facultativos e parecer fundamentado do Director Geral.” BRASIL. Decreto nº 9.912-A, 
de 26 de março de 1888. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-9912-a-26-marco-1888-542383-publicacaooriginal-50955-pe.html. Acesso em: 16 jul. 
2020. 
365 O artigo 196 do Decreto nº 9.912-A, de 26 de março de 1888, estabelecia as seguintes condições 
para a concessão da chamada aposentadoria extraordinária: “Art. 196. A aposentadoria extraordinaria 
póde ser concedida: 1º, ao empregado que, contando 10 annos de serviço postal, se impossibilite de 
continuar no desempenho do emprego; 2º, ao empregado que, independentemente de qualquer outra 
condição, torne-se inhabil para o serviço por desastre resultante do exercidio de suas funcções, por 
ferimento ou mutilação em luta no desempenho do cargo, por molestia adquirida no serviço ou na 
pratica de algum acto humanitario ou de dedicação à causa publica. § 1º A's causas de impossibilidade 
previstas neste artigo são applicaveis as disposições do § 2º do art. 195. § 2º Cessando a 
impossibilidade e verificado que seja este facto pelo modo indicado no § 2º do art. 195, o empregado 
será restituido á actividade do serviço no mesmo logar que exercia ou em outro equivalente, na primeira 
vaga que houver.” Ibid. 

http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro?_ga=2.98003999.1080666818.1594945093-1723450165.1594945087
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro?_ga=2.98003999.1080666818.1594945093-1723450165.1594945087
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9912-a-26-marco-1888-542383-publicacaooriginal-50955-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9912-a-26-marco-1888-542383-publicacaooriginal-50955-pe.html
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direito à aposentadoria por invalidez no serviço da Nação para os funcionários 

públicos, ou seja, essa proteção não era estendida a todos os trabalhadores, mas tão 

somente aos funcionários públicos. 

Examinando o artigo 75 da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1891, Fábio Zambitte Ibrahim366 destaca que: 

 

Este dispositivo é bastante emblemático, pois ajuda a entender o 
tratamento diferenciado dado à previdência social dos servidores e 
militares. Para tais pessoas, a regra sempre foi a concessão de 
benefícios custeados, integralmente, pelo Estado, enquanto a 
previdência social dos trabalhadores em geral, criada posteriormente, 
já possuía a natureza contributiva desde sua gênese. Tal diferença, 
comum em diversos países mundo afora, explica o fato de, no Brasil, 
ainda termos um regime previdenciário segregado para servidores 
(RPPS), muito embora a Constituição já preveja, também, sua 
natureza contributiva. 

 

Posteriormente, as obrigações decorrentes dos acidentes de trabalho foram 

reguladas pelo Decreto nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, instituindo o seguro de 

acidentes do trabalho como uma indenização que deveria ser paga pelo empregador 

em decorrência de acidentes no trabalho, como também estabelecendo as causas 

para a configuração dos acidentes de trabalho, a responsabilidade objetiva do 

empregador, os requisitos para o cálculo da indenização e os beneficiários do seguro, 

entre outras disposições. 

Não obstante aos avanços acima apontados, cumpre destacar que o marco 

histórico constitutivo da previdência social no Brasil está diretamente relacionado à 

publicação do Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, denominado como Lei Elói 

Chaves367, tendo em vista que o aludido Decreto instituiu as Caixas de Aposentadoria 

e Pensões (CAP’s), garantindo, em seu artigo 9º, o direito à aposentadoria ordinária 

 
366 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
54. 
367 Analisando a relação da chamada Lei Elói Chaves com o surgimento da previdência social no Brasil, 
Frederico Amado explica que: “Crê-se tratar-se de uma meia verdade. A Lei Eloy Chaves pode sim ser 
considerada como o marco inicial da previdência brasileira, mas do sistema privado, pois as caixas 
dos ferroviários eram administradas pelas próprias empresas privadas e não pelo Poder 
Público, que apenas regulamentava e supervisionava a atividade.” AMADO, Frederico. Curso de 
direito e processo previdenciário. 9. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 156. 
(grifos do autor). No mesmo sentido, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari destacam 
que: “A Lei Eloy Chaves criou, de fato, a trabalhadores vinculados a empresas privadas, entidades que 
se aproximam das hoje conhecidas entidades fechadas de previdência complementar, ou fundos de 
pensão, já que se constituíam por empresas [...]” CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 
Batista. Manual de direito previdenciário. 22. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 31. 
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ou por invalidez aos empregados das empresas ferroviárias que contribuíram para os 

fundos da caixa, nos moldes do artigo 3º deste Decreto, assim como o direito à 

desconto para comprar medicamento, o direito a socorros médicos em casos de 

enfermidade e o direito à pensão por morte para os seus herdeiros. 

Ocorre que os direitos garantidos pela Lei Elói Chaves estavam restritos à 

categoria dos ferroviários e, em consequência desta limitação protetiva, houve a 

necessidade de expansão da proteção, por meio da criação das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões, para outras categorias de trabalhadores. 

Diante da propagação das Caixas de Aposentadorias e Pensões e da 

inexistência de uma legislação para regular os benefícios mínimos concedidos aos 

empregados e seus dependentes, percebe-se que as grandes empresas 

proporcionavam um nível mais elevado de proteção ao editar as normas regimentais 

próprias das suas Caixas de Aposentadorias e Pensões, persistindo algumas 

diferenças protetivas até a uniformização instituída pela Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS).368 

A expansão desta proteção foi implementada pelo Decreto Legislativo nº 5.109, 

de 20 de dezembro de 1926, tendo em vista que ampliou a proteção garantida pela 

Lei Elói Chaves para todas as estradas de ferro do país e para todas as empresas de 

navegação marítima ou fluvial e de exploração de portos. 

Em 30 de junho de 1928, foram criadas as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões para o pessoal não contratado das empresas particulares que exploravam 

os serviços telegráficos e radiotelegráficos, por meio da publicação do Decreto 

Legislativo nº 5.485, sendo que as referidas Caixas estavam subordinadas à 

legislação dos ferroviários. 

No dia 26 de novembro de 1930, o presidente Getúlio Vargas criou o Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio, deslocando as pautas das questões ligadas ao 

trabalho do Ministério da Agricultura para o novo Ministério, que também ficaria 

responsável pela organização das questões previdenciárias no Brasil. 

No ano seguinte, o Decreto nº 20.465, de 01 de outubro de 1931, reformou a 

legislação das Caixas de Aposentadorias e Pensões ao estabelecer o agrupamento 

destas Caixas em Institutos de Aposentadoria e Pensão, alterando também a 

organização para melhorar a consistência do Instituto, com a consequente 

 
368 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 28. 
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modificação da organização por empresas para a organização por categorias ou 

classes profissionais. 

As referidas alterações originaram uma nova fase do seguro social, culminando 

no agrupamento dos trabalhadores de acordo com as suas categorias ou classes 

profissionais e na criação do primeiro instituto desta nova fase, o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), por intermédio do Decreto nº 22.872, 

de 29 de junho de 1933369. 

Após a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), 

outros Institutos de Aposentadoria e Pensões foram criados, fincados no agrupamento 

dos trabalhadores, de acordo com as suas categorias ou classes profissionais, 

destacando-se o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC)370, o 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) 371 , o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI)372 e o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Empregados em Transporte de Carga (IAPTEC)373, entre outros. 

A terceira Constituição do Brasil (segunda Constituição republicana), a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, foi promulgada no 

dia 16 de julho de 1934, instituindo, em seu artigo 121, § 1º, alínea h, novas normas 

acerca da proteção social e utilizando a nomenclatura previdência, constituída pelo 

custeio tripartite, ou seja, os empregadores, os empregados e a União contribuíam 

igualitariamente para o financiamento da previdência. 

No período de ditadura instaurado pelo Estado Novo, uma versão do 

denominado Council of Social Service (Conselho de Serviço Social) americano foi 

informalmente criada por Getúlio Vargas, com o fito de abordar as temáticas acerca 

 
369 Segundo Cláudia Salles Vilela Vianna: “[...] O Decreto n. 22.872, de 29.6.1933, cria o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos – IAPM –, considerado como a primeira instituição brasileira 
de Previdência Social de âmbito nacional, estruturado por categoria profissional, e não por empresa. O 
IAPM tinha por associados todos os empregados das empresas de navegação marítima e fluvial, bem 
como também os prestadores de serviços subordinados a empresas a elas vinculadas. Em 1941 
(Decreto-Lei n. 3.832) os armadores de pesca, os pescadores e os indivíduos empregados em 
profissões conexas com a indústria da pesca passaram a pertencer também ao IAPM.” VIANNA, 
Cláudia Salles Vilela. Previdência social: custeio e benefícios. 3. São Paulo: LTr, 2014, p. 39-40. 
370 O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) foi criado e regulado através do 
Decreto nº 24.273, de 22 de maio de 1934. 
371 No mesmo ano, em 1934, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) foi criado e 
regulado através do Decreto nº 24.615, de 09 de junho de 1934. 
372 O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) foi criado pela Lei nº 367, de 31 de 
dezembro de 1936. 
373 O Decreto-Lei nº 651, de 26 de agosto de 1938, alterou a organização da Caixa de Aposentadoria 
e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns e criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Empregados em Transporte de Carga (IAPTEC). 
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dos problemas sociais e das subvenções a obras sociais, por meio de estudos e 

opiniões elaboradas pelos representantes da sociedade que compunham o referido 

Conselho.374 

Sem implementar grandes mudanças na proteção social outrora estabelecida, 

a Constituição de 1937, conhecida popularmente como “Polaca” em razão da sua 

fonte de inspiração no modelo semifascista polonês, foi outorgada por Getúlio Vargas 

em 10 de novembro de 1937, utilizando a expressão seguro social em substituição de 

previdência para resguardar os direitos elencados no artigo 137, porém, não 

estabeleceu a fonte de custeio para implementar os referidos direitos. 

Neste contexto histórico, Wagner Balera375 leciona: “O golpe que instituiu no 

Brasil o chamado Estado Novo, por seu cunho marcadamente autoritário, não poderia 

harmonizar-se com uma ordem constitucional avançada e liberal como aquela que 

fora votada em 1934.” 

Em 1º de julho de 1938, as bases da organização do serviço social foram 

fixadas e o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) foi instituído pelo Decreto-

Lei nº 525, sendo que este Conselho Nacional foi criado no âmbito do Ministério da 

Educação e Saúde para, além de outras funções376, estudar o problema do serviço 

social e funcionar como órgão consultivo dos poderes públicos e das entidades 

privadas377. 

 
374 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina LOAS: um processo de construção da assistência social. 
4. São Paulo: Cortez, 2008, p. 14. 
375 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 25. 
376 As competências do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) foram elencadas no artigo 4º do 
Decreto-Lei nº 525, de 01 de julho de 1938, da seguinte forma: “Art. 4º Compete ao Conselho Nacional 
de Serviço Social: a) promover inquéritos e pesquisas relativamente ao gênero de vida de todas as 
categorias de pessoas e famílias em situação de pobreza ou miséria, ou, por outra qualquer forma, 
socialmente desajustadas; b) elaborar o plano de organização do serviço social, para ser executado 
em todo o país, e compreensivo dos órgãos administrativos e das obras assistênciais destinadas a 
amparar a pessoa e a família, uma vez que se encontrem em qualquer situação de deficiência ou 
sofrimento causado pela pobreza ou pela miséria ou decorrente de qualquer outra forma de 
desajustamento social; c) sugerir aos poderes públicos as inéditas tendentes a ampliar e melhorar as 
obras por eles mantidas e destinados à realização de qualquer modalidade de serviço social; d) delinear 
os tipo das instituições do carater privado destinadas à realização de qualquer espécie de serviço social 
e estudar a situação das instituições existentes para o fim de opinar quanto ás subvenções que lhes 
devam ser concedidas pelo Governo Federal.” BRASIL. Decreto-Lei nº 525, de 01 de julho de 1938. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-525-1-julho-1938-
358399-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 06 out. 2020. 
377 Aldaíza de Oliveira Sposati afirma que: “Desde então, o CNSS, hoje CNAS, deveria analisar as 
adequações das entidades sociais e de seus pedidos de subvenções e isenções, além de dizer das 
demandas dos “mais desfavorecidos”.” SPOSATI, op. cit., p. 15. 
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Seguindo a ordem cronológica da história e o objeto central da presente 

dissertação, cumpre salientar que a Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi fundada 

em 28 de agosto de 1942 e que, no dia 15 de outubro de 1942, pelo Decreto-Lei nº 

4.830, foi instituída a contribuição especial para este órgão assistencial378. 

De acordo com Aldaíza de Oliveira Sposati379: 

 

Em outubro de 1942, a legião campanhista se torna uma sociedade 
civil de finalidades não econômicas, voltada para “congregar as 
organizações de boa vontade”. Aqui a assistência social como ação 
social é ato de vontade e não direito de cidadania. Do apoio às famílias 
dos pracinhas, ela vai estender sua ação às famílias da grande massa 
não previdenciária. Passa a atender as famílias quando da ocorrência 
de calamidades, trazendo o vínculo emergencial à assistência social. 
Agora as secas, as enchentes, entre outras ocorrências que fragilizam 
grupos e coletivos da população, demarcam a presença do caráter da 
urgência e do circunstancial no campo genético da menina LOAS. 
[...] 
Ao longo dos anos a LBA vai tensionar seu caráter político populista 
buscando alcançar uma proposta mais próxima ao Serviço Social [...]. 

 

Resgatando alguns ideais consagrados na Constituição de 1934 e 

implementando alguns avanços acerca da proteção social estabelecida pelas Cartas 

Constitucionais anteriores, a Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro 

de 1946, foi a primeira Constituição que utilizou, de forma inovadora, a expressão 

previdência social em substituição de seguro social, como também estabeleceu a 

proteção à maternidade, velhice, doença, invalidez e morte380. 

Marcelo Leonardo Tavares381 destaca os principais pontos implementados pela 

Constituição de 1946 inerentes à proteção social: 

 
378 O artigo 1º do Decreto-Lei nº 4.830, de 15 de outubro de 1942, estabeleceu o objetivo da Legião 
Brasileira de Assistência (LBA) da seguinte forma: “Art. 1º A Legião Brasileira de Assistência, 
abreviadamente L.B.A.., associação instituida na conformidade dos Estatutos aprovados pelo Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, e fundada com o objetivo de prestar, em todas as formas uteis, 
serviços de assistência social, diretamente ou em colaboração com instituições especializadas, fica 
reconhecida como orgão de cooperação com o Estado no tocante e tais serviços, e de consulta no que 
concerne ao funcionamento de associações congêneres.” BRASIL. Decreto-Lei nº 4.830, de 15 de 
outubro de 1942. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-
1946/Del4830.htm. Acesso em: 21 jul. 2020. 
379 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina LOAS: um processo de construção da assistência social. 
4. São Paulo: Cortez, 2008, p. 20-21. 
380 Para Wagner Balera: “A doença, a velhice, a invalidez, a morte e a proteção da maternidade, tal 
como figuravam na Constituição de 1934, são contingências cobertas pela Lei Magna de 1946. 
Destaque-se o cuidado para com os desempregados, ainda que essa garantia tenha permanecido letra 
morta até tempos bem recentes.” BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 26. 
381 TAVARES, Marcelo Leonardo. Previdência e assistência social: legitimação e fundamentação 
constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 212. 
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A previdência social (termo assim usado pela primeira vez, em 
substituição ao anterior “seguro social”) mereceu atenção no artigo 
157, ao lado dos direitos dos trabalhadores. A proteção à gestante, 
antes e depois do parto, foi prevista como direito, bem como a 
assistência aos desempregados. A Constituição garantiu “previdência, 
mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em 
favor da maternidade e contra as conseqüências da doença, da 
velhice, da invalidez e da morte”, além de obrigatoriedade da 
instituição do seguro pelo empregador contra acidentes do trabalho. A 
assistência social mereceu atenção no art. 164, junto às normas de 
proteção à família, tornando “obrigatória, em todo território nacional, a 
assistência à maternidade, à infância e à adolescência”, e 
determinando que a lei instituísse o amparo das famílias de prole 
numerosa. 

 

Não obstante aos avanços implementados pela Constituição de 1946, o marco 

inicial da uniformização do sistema da previdência social está ligado ao ano de 1954, 

na medida em que o Decreto nº 35.448, de 1º de maio de 1954, expediu o 

Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, ou seja, “[...] 

uniformizou os princípios gerais aplicáveis a todos os institutos previdenciários.”382 

Adotando esse conceito de uniformização, em 26 de agosto de 1960, foi 

aprovada a Lei nº 3.807, denominada de Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

que, apesar da manutenção da exclusão dos trabalhadores rurais e domésticos da 

previdência social, unificou a legislação previdenciária referente aos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões. 

A importância, a abrangência e os avanços da Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS) estão interligados, entre outros fatores, à uniformização dos benefícios 

previdenciários que eram concedidos sem um padrão delimitado para as diversas 

categorias profissionais do país e à realização de uma ampla reforma administrativa 

que criou o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e, por conseguinte, 

extinguiu os diversos Institutos de Aposentadoria e Pensões. No entanto, a sua 

principal falha está interligada à ausência da instituição de uma base eficiente para o 

financiamento da previdência social, sendo que esta falha foi corrigida com a inclusão 

da regra da contrapartida, pela Emenda Constitucional nº 11, de 31 de março de 1965, 

para manter o equilíbrio do sistema.383 

 
382 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 31. 
383 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 26-27. 
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Apesar da promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) em 

1960, somente no ano de 1967 os Institutos de Aposentadoria e Pensões foram 

unificados e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado, em 

decorrência da publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei nº 72, de 21 de 

novembro de 1966. Todavia, não houve a integral unificação administrativa dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, haja vista que alguns Institutos subsistiram e 

foram extintos posteriormente. 

A Constituição de 1967, promulgada em 24 de janeiro de 1967 sob a pressão 

do governo militar, embora tenha repetido algumas normas de proteção social que 

foram implementadas pela Constituição de 1934 e pela Constituição de 1946, 

assegurou, em seu artigo 158, o direito ao salário-família, ao seguro-desemprego, ao 

seguro contra acidentes do trabalho384, a aposentadoria com regra diferenciada para 

a mulher, entre outras mudanças importantes. 

Ademais, a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969385, editou o 

artigo 165 da Constituição de 1967, dispondo que: “A Constituição assegura aos 

trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos têrmos da lei, visem à 

melhoria de sua condição social: [...]”. 

Na concepção de Wagner Balera386: 

 

Estabelece o art. 165, caput, da Constituição emendada, uma diretriz 
interpretativa que não pode ser ignorada. Essa chave interpretativa 
indica, como objetivo da ordem social pátria, a “melhoria da condição 
social dos trabalhadores. Trata-se de uma componente exegético que 
influencia toda hermenêutica aplicável ao dispositivo em exame. 
A Lei Maior cria um conjunto de direitos que se destinam ao 
cumprimento desse objetivo tão amplo. 

 

 
384 No tocante ao seguro contra acidentes de trabalho, Miguel Horvath Júnior destaca que: “A Lei 5.316, 
de 14 de setembro, estatizou o seguro contra acidente do trabalho (SAT), substituindo o sistema 
tradicional (ao dano sofrido deve corresponder uma indenização, a cargo do empregador, e transferível 
à entidade seguradora, mediante contrato de seguro obrigatório), no qual este risco era em sua maioria 
controlado por seguradoras privadas, com exceção dos Institutos dos Marítimos e dos Empregados de 
Transporte de Carga que administravam diretamente o risco de acidente do trabalho, funcionando 
também como seguradoras. HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: 
Quartier Latin, 2017, p. 32. 
385  BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso 
em: 22 jul. 2020. 
386 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 28. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
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As importantes mudanças, implementadas pela Constituição de 1967 e pela 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969, demonstram os importantes avanços na 

legislação previdenciária, bem como o esboço de um modelo mais amplo de proteção 

social. 

Ainda nesta trajetória histórica de avanço da proteção social, convém enfatizar 

que os trabalhadores rurais foram incluídos na participação e proteção social por meio 

da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, tendo em vista que instituiu o 

denominado Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL)387. 

No ano seguinte, em 1972, a profissão de empregado doméstico foi 

regulamentada, bem como estes empregados foram incluídos como segurados 

obrigatórios da previdência social e, logo, foram assegurados os benefícios e serviços 

da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), com supedâneo na Lei nº 5.859, de 11 

de dezembro de 1972. 

A Lei nº 6.179, de 11 de dezembro de 1974388, avançou no campo da proteção 

social ao instituir o benefício denominado de renda mensal vitalícia, que consistia no 

amparo previdenciário destinado aos indivíduos com idade superior a 70 (setenta) 

anos e aos indivíduos inválidos389. 

 
387  Fábio Zambitte Ibrahim explica que: “[...] o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
(PRORURAL), de natureza assistencial, cujo principal benefício era a aposentadoria por velhice, após 
65 (sessenta e cinco anos) anos de idade, equivalente a 50% do salário-mínimo de maior valor no País 
(art. 4º). Esta mesma lei complementar deu natureza autárquica ao FUNRURAL, sendo subordinado 
ao ministro do Trabalho e Previdência Social, assumindo a responsabilidade da administração do 
PRORURAL.” IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2020, p. 59. 
388 O artigo 1º da Lei nº 6.179, de 11 de dezembro de 1974, estabeleceu os seguintes requisitos para 
o requerimento da renda mensal vitalícia: “Art. 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 
inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam 
atividade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal 
fixada no artigo 2º, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham 
outro meio de prover ao próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana ou 
rural, conforme o caso, desde que: I - Tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no 
mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou II - 
Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, 
mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda 
III - Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito 
aos benefícios regulamentares.” BRASIL. Lei nº 6.179, de 11 de dezembro de 1974. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6179-11-dezembro-1974-357570-
publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 06 out. 2020. 
389 João Ernesto Aragonés Vianna destaca que: “Nos termos do artigo 139 da Lei nº 8.213/91, a renda 
mensal vitalícia continuaria integrando o elenco dos benefícios da previdência social até que fosse 
regulamentado o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal, o que finalmente ocorreu com a 
publicação da Lei nº 8.742/93.” VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 7. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 33. 
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Seguindo a ideia de uniformização, a Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977, 

também marcou a linha cronológica histórica da previdência e assistência social ao 

instituir o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), criando 

assim um sistema integrado390 que possuía o escopo de organizar a previdência e 

assistência social. 

Ademais, o Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984391, aprovou a nova 

edição da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), que, na visão de 

Miguel Horvath Júnior 392 , “[...] consolidou 112 leis que tratavam da matéria 

previdenciária. Com este recurso houve uma melhoria sistemática ímpar à legislação 

previdenciária.” 

Finalizando esta abordagem sobre a evolução histórica da proteção social no 

Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, impende destacar que 

o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I PND), elaborado 

em 1985, particularizava a assistência social como política pública e reconhecia o 

indivíduo como sujeito de direitos.393 

Dessa forma, verifica-se que a evolução da noção de proteção social no Brasil 

também está ligada ao aumento da intervenção estatal e dos direitos dos indivíduos, 

com a criação de políticas públicas e sistemas protetivos, que possuem o escopo de 

proteger os indivíduos em decorrência de alguns infortúnios da vida.  

Porém, os maiores avanços protetivos estão diretamente ligados à 

promulgação da Constituição Federal de 1988, na medida em que estabeleceu 

conquistas nos campos da saúde, previdência e assistência social e, principalmente, 

avanços protetivos com a criação do sistema de seguridade social, instituindo assim 

novos princípios voltados à proteção dos indivíduos. 

 

 
390 Nesse sentido, Daniel Machado da Rocha destaca: “Em 1º de setembro de 1977, criou-se o Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS - com o escopo de integrar todas as atribuições 
ligadas à previdência urbana e rural, tanto a dos servidores públicos federais quanto os das empresas 
privadas, composto de sete órgãos: INPS, IAPAS, INAMPS, LBA, FUNABEM, DATAPREV e CEME. 
[...] Concomitantemente ao surgimento do SINPAS, promoveu-se a extinção do FUNRURAL, do SASSE 
e do IPASE.” ROCHA, Daniel Machado da. O direito fundamental à previdência social na 
perspectiva dos princípios constitucionais diretivos do sistema previdenciário brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 70. 
391 No ano de 1999, o Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, revogou alguns Decretos, entre eles o 
Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984, em razão da aprovação do Regulamento da Previdência 
Social.  
392 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 34. 
393 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina LOAS: um processo de construção da assistência social. 
4. São Paulo: Cortez, 2008, p. 30. 
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4.2 A Constituição Federal de 1988 e a implementação do Sistema de Seguridade 

Social no Brasil 

 

A legislação previdenciária brasileira e a noção de proteção social foram 

fortemente alteradas, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

principalmente ligadas ao avanço protetivo ocasionado pela instituição da seguridade 

social394. 

No Brasil, este período histórico está vinculado ao rompimento das amarras 

construídas pela ditadura militar e ao consequente fortalecimento do exercício da 

cidadania e do Estado Democrático de Direito, enaltecendo e elencando a dignidade 

da pessoa humana e o primado do trabalho395, como bases sólidas para a implantação 

do Estado de Bem-Estar Social. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 evidenciou a preocupação 

com o bem-estar 396  social, na medida em que implantou este novo modelo de 

proteção social no Brasil, assegurando a implementação dos direitos sociais, por meio 

de um sistema integrado de políticas sociais eficazes, com o escopo de garantir o 

desenvolvimento, a proteção social e a existência digna dos indivíduos. 

O perfil vanguardista da Constituição Federal de 1988 refletiu na instituição da 

seguridade social no Brasil e na sua inclusão em capítulo especial, intitulado como 

“Da Ordem Social”, mais especificamente no título VIII, capítulo II, da Carta Magna. 

A inclusão da seguridade social em capítulo especial da Carta Magna 

demonstra o efeito ocasionado pelo processo de evolução e de afirmação do direito 

da seguridade social, na medida em que rompeu com a abordagem anteriormente 

 
394  Wagner Balera elucida que: “Já se sabe que é o bem-estar a marca registrada do Estado 
contemporâneo que passou a ser cognominado, acertadamente, Estado de bem-estar (Welfare State). 
No seio desse abrangente quadro referencial, surge o Direito Previdenciário. Direito que estuda o feixe 
de relações produzidas pelo sistema da seguridade social, que é situado pela Constituição como 
instrumento mediante o qual o Estado e toda a sociedade são chamados a concretizar o bem-estar.” 
BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 11. (grifos do autor) 
395 Segundo Wagner Balera: “O Trabalho é a pedra angular da ordem social. A dignificação da pessoa 
humana [...] será constituída e aperfeiçoada mediante o trabalho. [...] o primado do trabalho é base 
segura para que os objetivos da Ordem Social - bem-estar e justiça - sejam considerados verdadeiros 
critérios de interpretação de todas as normas que, nesse Título da Constituição, estejam destinadas a 
promover a dignidade do homem.” BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 32. 
396 Na concepção de Wagner Balera: “O bem-estar, que se traduz na promoção da pessoa humana, é 
a força motriz do sistema, apta a justificar o seu existir e a impulsionar seus movimentos sincrônicos. 
Sem esse motor propulsor, o sistema reduzir-se-ia a simples agregado do organismo estatal.” BALERA, 
Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 30. 
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adotada e com a análise conjunta, realizada com os direitos trabalhistas, ou seja, o 

direito da seguridade social adquiriu autonomia e assumiu protagonismo na ordem 

constitucional. 

Indubitavelmente, com a evolução da noção de proteção social na legislação 

brasileira, percebe-se uma maior atuação do Estado no tocante às políticas sociais, 

pois, com o escopo de proteger toda a coletividade, houve a ampliação da intervenção 

estatal e, por conseguinte, houve também a ampliação da responsabilidade do 

Estado, notadamente com ações direcionadas às áreas da saúde, previdência e 

assistência social, sendo então consideradas as espécies do gênero seguridade 

social. 

O artigo 194 da Constituição Federal de 1988 modelou a seguridade social 

como “[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social.”397 

Para Wagner Balera398: 

 

Pode-se dizer que a seguridade social representa uma evolução na 
concepção do papel do Estado e da sociedade. A proteção quase total 
dos indivíduos, nas situações de necessidades, depende das 
iniciativas do Poder Público e do conjunto da sociedade. E nosso 
ordenamento constitucional confere à seguridade social três 
instrumentos para o cumprimento dos objetivos da ordem social: o 
sistema de saúde, o sistema de previdência e o sistema de assistência 
social. 

 

O conceito de seguridade social implementado pela Carta Magna expressa a 

preocupação com o bem-estar da sociedade e com a realização da justiça social, uma 

vez que as medidas garantidoras destes dois pilares devem ser realizadas, de forma 

conjunta, pelo Estado e pela sociedade, visando estabelecer um sistema integrado de 

ações para produzir uma rede de proteção mais consistente e garantir a existência 

digna dos indivíduos. 

 
397 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 22 jul. 2020. 
398 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 33. 
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No tocante ao conceito de seguridade social, Fábio Zambitte Ibrahim399 explica 

que: 

 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva 
formada pelo Estado e por particulares, com contribuições de todos, 
incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de 
estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores 
em geral e seus dependentes, providenciando a manutenção de um 
padrão mínimo de vida digna. 

 

Em que pese à obrigação do Estado na administração e organização da 

seguridade social400, os indivíduos possuem a obrigação constitucional de cooperar, 

juntamente com o Estado, para a promoção do bem-estar e da justiça sociais. 

Nesse sentido, Miguel Horvath Júnior401 destaca os seguintes objetivos da 

seguridade social: 

 

A seguridade social tem como objetivo básico manter a normalidade 
social, tendo como base o primado do trabalho, o bem-estar e a justiça 
sociais. 
Os sistemas de seguridade social têm por objetivo único a erradicação 
das necessidades sociais, assegurando a cada um dos integrantes da 
comunidade o mínimo essencial para a vida em comunidade, tendo 
seus recursos geridos por órgãos públicos. Sua legislação tem caráter 
cogente e natureza de ordem pública, posto que intimamente ligada à 
estrutura do Estado e aos direitos do indivíduo como meio de 
assegurar a paz social. 

 

Ressalte-se que o princípio da solidariedade foi utilizado como base para 

engendrar o sistema de seguridade social, na medida em que a proteção da 

coletividade é garantida por ações conjuntas do Estado e da própria sociedade, como 

também que, com exceção da previdência social, o sistema de seguridade social 

 
399 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
5. 
400 Segundo Wagner Balera: “A articulação dessas estruturas é tarefa das mais complexas. Envolve 
uma multiplicidade de órgãos, de práticas; de técnicas e um arcabouço normativo que se espraia por 
todos os níveis de Poder: o Federal, o Estadual, o Municipal e, mais ainda, por distintos regimes de 
proteção existentes num mesmo nível (como se dá, por exemplo, com os servidores públicos).” 
BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 33. Em outra obra clássica, analisando o surgimento e a complexidade do sistema 
de seguridade social, Wagner Balera explica que: “O Sistema Nacional de Seguridade Social surge aos 
nossos olhos como conjunto normativo integrado por sem número de preceitos de diferente hierarquia 
e configuração.” BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 11. 
401 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 89. 
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estende o seu manto protetivo sobre todos os indivíduos, independentemente das 

contribuições vertidas ao sistema. 

A articulação firmada entre o Estado e a sociedade, a fim de assegurar proteção 

social para a coletividade será realizada pela solidariedade, sendo esse o meio 

fundamental para o funcionamento da seguridade social e, portanto, para garantir uma 

existência digna a todos os indivíduos.402 

Desta forma, utilizando os princípios basilares anteriormente mencionados, o 

Estado também não pode se eximir da sua obrigação constitucional, possuindo o 

dever de adotar os mecanismos eficazes para assegurar o mínimo necessário para a 

existência digna de todos os indivíduos. 

Seguindo a proposta de evolução histórica desenvolvida nesta dissertação e a 

evolução estabelecida pela Constituição Federal de 1988, impende destacar que a Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi revogada em 24 de julho de 1991, data em 

que foram promulgadas a Lei nº 8.212 (Plano de Custeio e Organização da 

Seguridade Social) e a Lei nº 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social) para 

regulamentar este novo sistema. 

Posteriormente, em 07 de dezembro de 1993, foi promulgada a Lei nº 8.742 

(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), dispondo sobre a Organização da 

Assistência Social. 

Em 06 de maio de 1999, foi aprovado e publicado o Decreto nº 3.048 como o 

Regulamento da Previdência Social, sofrendo algumas alterações ao longo dos anos, 

sendo que a alteração mais recente foi realizada pelo Decreto nº 10.410, de 30 de 

junho de 2020. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 8.212/1991 e 

da Lei nº 8.213/1991, a legislação previdenciária sofreu grandes mudanças, 

destacando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, 

as alterações e adequações no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e no 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), realizadas pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 15 de dezembro de 1998, sendo que esta reforma constitucional foi 

regulamentada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, que implementou 

alterações no cálculo do benefício, entre outras alterações realizadas nos dispositivos 

da Lei nº 8.212/1991 e da Lei nº 8.213/1991. Há pouco, o subsistema da previdência 

 
402 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 33. 



170 
 

social foi substancialmente alterado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 

novembro de 2019, realizando uma grande reforma no subsistema previdenciário. 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) também sofreu significativas 

mudanças ao longo dos anos, entretanto, as referidas alterações serão abordadas em 

capítulo específico, em razão da importância delas e do objeto central desta 

dissertação. 

Portanto, as alterações implementadas pela Constituição Federal de 1988 

demonstram claramente a evolução da noção de proteção social, bem como o 

aumento da intervenção do Estado na adoção de políticas com o intuito de assegurar 

a proteção social dos indivíduos, criando a seguridade social como um sistema 

integrado de proteção que será efetivado pela saúde, previdência e assistência 

social403. 

 

4.3 Princípios Constitucionais aplicáveis ao Sistema de Seguridade Social e à 

Proteção Social dos Refugiados 

 

4.3.1 Conceito 

 

Os princípios fundamentam e orientam todo o ordenamento jurídico, 

demonstrando a sua importância e indispensabilidade para a construção e aplicação 

do direito. 

Ao analisar a estrutura das normas de direitos fundamentais, Robert Alexy404 

realiza a importante distinção entre regras e princípios para engendrar a teoria dos 

direitos fundamentais, sob a tese de que, apesar de regras e princípios integrarem o 

conceito de norma, existe uma distinção qualitativa entre elas. 

Para Robert Alexy405: 

 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o 
que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões 
deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios 
são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-

 
403 Segundo Fábio Zambitte Ibrahim: “É a marca evidente do Estado de bem-estar social, criado pelo 
constituinte de 1988.” IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2020, p. 61. 
404 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 85-90. 
405 Ibid., p. 87. 
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ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e 
princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. 

 

Entretanto, seguindo a tese de que existe uma diferença qualitativa entre essas 

duas espécies de normas e de que os princípios são mandamentos de otimização, 

Robert Alexy406 afirma que as regras: “[...] são normas que são sempre ou satisfeitas 

ou não satisfeitas [...] contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática 

e juridicamente possível.” 

Nesse contexto, Robert Alexy 407  apresenta a seguinte definição para os 

princípios: 

 

[...] são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes [...] 
são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e 
pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. 
 

Ressalte-se que, sem ofuscar o brilhantismo das conclusões de Robert Alexy, 

a sua teoria dos direitos fundamentais é desenvolvida sob a ótica da Constituição 

Alemã e da Corte Constitucional Alemã, partindo assim de uma fonte dogmática 

(direito positivo vigente) para desenvolver esta teoria jurídica e geral, ou seja, não 

desenvolveu a sua teoria por uma concepção estritamente filosófica, sociológica ou 

histórica. 

Desenvolvendo uma proposta conceitual, Humberto Ávila 408  apresenta os 

seguintes conceitos para regras e princípios: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre 
centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes 
são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 

 
406 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 91. 
407 Ibid., p. 90. 
408 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 70. (grifos do autor) 
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correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção. 

 

A diferenciação, apresentada por Humberto Ávila, sobre as espécies de 

normas, demonstra, entre outras peculiaridades, a atribuição de uma característica 

finalística ao conceito de princípios, tendo em vista que a referida espécie normativa 

indica uma finalidade a ser promovida para atingir o estado necessário e ideal das 

coisas, bem como que a caracterização da espécie de norma (princípio ou regra) é 

realizada pela análise interpretativa do aplicador da norma, e não por texto elaborado 

pelo legislador. 

Ademais, convém mencionar que esta dissertação não possui a pretensão de 

apresentar todas as teses existentes sobre as distinções entre princípios e regras, 

haja vista que a referida apresentação exige um detalhamento teórico específico que 

não está diretamente ligado ao objeto central do trabalho, sendo impossível delimitar 

todas as teses no presente tópico, em razão do grau de complexidade e da dimensão 

do debate intenso travado pelas correntes doutrinárias ao longo dos anos. 

O objetivo desta breve distinção foi demonstrar a importância dos conceitos, 

bem como utilizar a abordagem que também foi adotada por José Joaquim Gomes 

Canotilho409, no sentido de que as regras e os princípios integram o conceito de norma 

e que a referida distinção é realizada entre essas duas espécies de normas. 

Seguindo essa linha de raciocínio, José Joaquim Gomes Canotilho410 explica 

que os princípios: 

 

[...] são multifuncionais. Podem desempenhar uma função 
argumentativa, permitindo, por exemplo denotar a ratio legis de uma 
disposição […] ou revelar normas que não são expressas por qualquer 
enunciado legislativo, possibilitando aos juristas, sobretudo aos juizes, 
o desenvolvimento, integração e complementação do direito [...]. 

 

De acordo com Miguel Horvath Júnior411, os princípios são: 

 

[...] fundamentos, proposições básicas, típicas, que condicionam todas 
as estruturações subsequentes. São alicerces da ciência, enquanto 
ideias jurídicas materiais são manifestações especiais da ideia de 
Direito. Quando transcritos para a Carta Constitucional, transmutam-

 
409 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. Coimbra: Almedina, 1993, p. 166. 
410 Ibid., p. 167. 
411 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 89. 
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se em normas constitucionais com eficácia, ainda que no grau mínimo, 
em normas constitucionais programáticas. 
[...] 
Os princípios representam a consciência jurídica da sociedade. Têm a 
elevada missão de velar pelos valores eternos do Homem. 

 

Desta forma, os princípios são fundamentais para a ciência jurídica, sendo 

normalmente classificados em princípios gerais e princípios específicos, sob a 

perspectiva e limites de aplicabilidade no ordenamento jurídico. 

Os princípios gerais são aquelas normas que dão base e aplicam-se a todo o 

ordenamento jurídico, ou seja, não estão limitados a um determinado ramo do direito 

e, consequentemente, devem ser observados e aplicados em todos eles, na medida 

em que norteiam todo o ordenamento jurídico. 

Por outro lado, em observância à própria nomenclatura do termo, os princípios 

específicos possuem limitação de aplicabilidade a determinado ramo do ordenamento 

jurídico, como no caso dos princípios específicos da seguridade social, elencados no 

parágrafo único do artigo 194, da Carta Magna412, que devem ser observados e 

resguardados. 

Assim, a importância dos princípios para o direito não está relacionada somente 

à análise teórica dos seus fundamentos, mas também à aplicação prática dos seus 

preceitos, tendo em vista que tais princípios devem ser sempre observados e seguidos 

na elaboração, interpretação e aplicação das normas. 

Diante do objeto central da presente dissertação e sem desconsiderar a 

importância de todos os princípios para o direito, serão abordados nos próximos 

tópicos somente os princípios, constitucionais e doutrinários, considerados 

indispensáveis para a construção do trabalho. 

 

 
412 No tocante aos princípios específicos da seguridade social, o parágrafo único do artigo 194, da 
Constituição Federal de 1988, estabeleceu que a seguridade social será organizada pelo Poder Público, 
com supedâneo nos seguintes princípios: “Art. 194. [...] Parágrafo único. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade 
da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - eqüidade na forma de participação no custeio; VI - 
diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada 
área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, 
preservado o caráter contributivo da previdência social; VII - caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.” BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 jul. 2020. 
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4.3.2 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Seguindo a delimitação anteriormente proposta, faz-se imperioso destacar a 

importância do aprofundamento no estudo do princípio da dignidade da pessoa 

humana para a compreensão do tema e a elaboração do presente trabalho, haja vista 

que o referido princípio é considerado como a fonte dos direitos fundamentais. 

Entretanto, antes de adentrar ao estudo específico do princípio da dignidade da 

pessoa humana e a sua aplicação no ordenamento jurídico, convém destacar, ainda 

que brevemente, a origem e o fundamento da dignidade humana, uma vez que esta 

reflexão é indispensável para a compreensão do conteúdo deste princípio. 

Fábio Konder Comparato 413  afirma que a ideia de um conceito geral que 

engloba todos os indivíduos e de uma igualdade essencial entre todos os homens 

surgiu durante o período axial da história, entre os séculos VIII e II a.C., na medida 

em que grandes princípios e diretrizes fundamentais de vida foram estabelecidos, 

entre eles a reflexão de que todos os seres humanos, apesar das múltiplas diferenças, 

possuem uma igualdade essencial relacionada ao fato de que são seres dotados de 

liberdade e razão, sendo que a existência de direitos universais advém da própria 

compreensão da pessoa humana. 

Nesse sentido, as características essenciais da liberdade e racionalidade 

advêm da própria natureza do ser humano, demonstrando assim a chamada posição 

do homem no mundo ao traçar uma diferenciação na análise comparativa com outras 

espécies e estabelecer uma igualdade essencial na análise com outros seres 

humanos. 

Realizando uma digressão histórica sobre a situação do homem no mundo e 

sobre a evolução dos direitos humanos, Fábio Konder Comparato414 afirma que a mais 

bela e importante revelação de toda a história está relacionada ao fato de que: 

 

[...] todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças 
biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual 
respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a 
verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em 
razão dessa radical igualdade, ninguém - nenhum indivíduo, gênero, 
etnia, classe social, grupo religioso ou nação - pode afirmar-se 
superior aos demais. 

 
413  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 22-26. 
414 Ibid., p. 15. 
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A dignidade é inerente à própria natureza e à condição do ser humano, tendo 

em vista que a existência do indivíduo está diretamente atrelada à aquisição da 

dignidade e do direito a uma existência digna. 

Para Rizzatto Nunes415: 

 

O termo dignidade aponta para, pelo menos, dois aspectos análogos, 
mas distintos: aquele que é inerente à pessoa, pelo simples fato de 
ser, nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à 
possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida digna. 

 

De tal modo, sem adentrar na discussão acerca do momento da aquisição de 

direitos, percebe-se que o indivíduo adquire dignidade na ocasião do seu nascimento 

e da existência do “ser”, sendo que todos os seus direitos, inclusive o seu direito a 

uma existência digna, devem ser resguardados. 

Não obstante ao fato de que esta ideia da igualdade essencial entre todos os 

homens surgiu durante o período axial da história, como também de que a lei escrita 

ocasionou a convicção da igualdade de direitos ao estabelecer uma regra geral e 

uniforme para todos os indivíduos, somente após vinte e cinco séculos surgiu uma 

Organização Internacional e uma Declaração Universal de Direitos Humanos para 

englobar e assegurar os direitos de quase todos os povos da terra.416 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948417 instituiu o princípio 

da dignidade da pessoa humana e reconheceu a condição de universalidade dos 

direitos humanos, estabelecendo em seu artigo I: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 

agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” 

No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 representou um 

grande avanço no tocante à proteção dos indivíduos, na medida em que elencou, no 

inciso III do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, atribuindo o status de princípio 

fundamental e norteador de todo o ordenamento jurídico. 

 
415  NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 72. 
416  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 26. 
417 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Os fundamentos da República Federativa do Brasil, ao constituir-se em Estado 

Democrático de Direito, foram elencados no artigo 1º da Constituição Federal de 

1988418, conforme se lê: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 

 

Além do reconhecimento emanado do texto da DUDH, constata-se que o texto 

da Carta Magna também reconheceu que os direitos fundamentais de todos os 

indivíduos são inerentes à própria condição humana, bem como implantou a garantia 

dos aludidos direitos a todos os indivíduos. 

Desta forma, a dignidade da pessoa humana foi elencada como direito 

fundamental 419 , ao lado de outros direitos que também são extremamente 

fundamentais para a formação do Estado Democrático de Direito. 

A importância do princípio da dignidade da pessoa humana para o 

ordenamento jurídico é delineada por Rizzatto Nunes420 da seguinte forma: 

 

Apenas dizemos que, como o mais importante princípio constitucional 
é o da dignidade humana, é ele que dá a diretriz para a harmonização 
dos princípios [...] 
Agora, realmente é a dignidade que dá o parâmetro para a solução do 
conflito de princípios; é ela a luz de todo o ordenamento. 

 
418 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 jul. 2020. 
419 Na concepção de Alexandre de Moraes, a dignidade da pessoa humana: “[...] concede unidade aos 
direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta 
a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da 
liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 
que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos [...]”. MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 18. (grifo do autor) 
420  NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. 4. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 78-79. 
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[...] sem sombra de dúvida, a luz fundamental, a estrela máxima do 
universo principiológico é a dignidade da pessoa humana. 

 

A demarcação adotada pela Constituição Federal de 1988 elevou a dignidade 

da pessoa humana ao status de princípio basilar e impôs a utilização deste princípio 

como um verdadeiro farol para irradiar e orientar todo o ordenamento jurídico.  

Seguindo esse entendimento, percebe-se que a dignidade dos indivíduos deve 

ser protegida pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que a Carta Magna assegurou 

que todos os indivíduos possuem o direito fundamental à existência digna. 

A existência digna do indivíduo na sociedade está atrelada à garantia do 

mínimo existencial, ou seja, ao fornecimento do mínimo indispensável à sobrevivência 

digna do indivíduo. 

No momento em que a dignidade da pessoa humana foi elevada a princípio 

fundamental pela Carta Constitucional, também foi implantada a obrigação no tocante 

ao cumprimento do objetivo de garantir o mínimo social ao indivíduo e, 

consequentemente, garantir que todos os indivíduos sobrevivam, de forma digna, na 

sociedade. 

Diante desse desígnio, os direitos sociais foram elencados no artigo 6º da 

Constituição Federal 1988421: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Os direitos sociais previstos no artigo 6º da Carta Magna são as denominadas 

prestações sociais mínimas garantidas a todos os indivíduos, que, em respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, devem assegurar aos indivíduos uma 

existência digna. 

No que se refere aos direitos sociais fundamentais, Marcelo Leonardo 

Tavares422 destaca: 

 

Partindo do princípio de que os direitos sociais prestacionais mínimos 
encontram-se legitimados no valor de liberdade, esteados nos 

 
421 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 jul. 2020. 
422 TAVARES, Marcelo Leonardo. Previdência e assistência social: legitimação e fundamentação 
constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 179. 
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fundamentos da República, principalmente na dignidade da pessoa 
humana, e que formam um núcleo essencial intimamente ligado aos 
direitos individuais, sem os quais o ser humano não consegue exercer 
sua autonomia, parece-me que esses direitos sociais fundamentais 
estão incluídos na leitura que resulta da interpretação do dispositivo 
constitucional, para passar a merecer a proteção como cláusula pétrea 
ou de imutabilidade constitucional. 

 

Portanto, utilizando a dignidade da pessoa humana como princípio norteador 

de todo o ordenamento jurídico, os direitos sociais fundamentais devem ser garantidos 

a todos os indivíduos, com o escopo de cumprir os objetivos relacionados à promoção 

do bem-estar e justiça social, assegurando o mínimo existencial para que os 

indivíduos sobrevivam com dignidade. 

 

4.3.3 Princípio da Igualdade e da Não Discriminação 

 

A igualdade também foi assegurada universalmente423  como um direito de 

todos os indivíduos pelo artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948424, conforme anteriormente destacado. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948425 instituiu o princípio 

da igualdade e da não discriminação, dispondo em seu artigo II: 

 

Artigo II 
1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição.  

 
423 Realizando uma digressão histórica acerca do direito fundamental à igualdade, Leonardo Martins 
afirma que: “O direito fundamental, público-subjetivo, ou, ao menos, o princípio (jurídico-objetivo) da 
igualdade vem sendo reconhecido e protegido desde as primeiras Cartas de Direitos da segunda 
metade do séc. XVIII, como no art. I da Declaração de Direitos do Estado norte-americano da Virgínia, 
de 1776, e igualmente no art. 1º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789. Nos séculos seguintes, encontrou respaldo, entre outros, também na Décima Quarta Emenda à 
Constituição Federal dos EUA, como consequência da Guerra de Secessão (ratificada em 28.07.1868); 
e também no art. I da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. Hoje, integra o 
texto normativo de toda Constituição de Estado Democrático de Direito.” MARTINS, Leonardo. Direito 
fundamental à igualdade. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; 
MENDES, Gilmar Ferreira (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. São Paulo: Saraiva 
Educação (Série IDP), 2018, p. 223. 
424 Conforme colacionado anteriormente, o artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 dispõe que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” ONUBR. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020. 
425 Ibid. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição 
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença 
uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, 
sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania. 

 

Nesse sentido, o artigo II da DUDH estabeleceu, de forma cristalina, o princípio 

da igualdade e da não discriminação no sentido de que não haverá distinção de 

qualquer espécie para o acesso aos direitos e as liberdades instituídas pela referida 

Declaração. 

O princípio da igualdade e da não discriminação também foi elencado no artigo 

VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948426: “Todos são iguais 

perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm 

direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração 

e contra qualquer incitamento a tal discriminação.” 

No Brasil, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil foram 

elencados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988427, entre eles o objetivo 

fundamental da igualdade foi estabelecido da seguinte forma: “Art. 3º […] IV - 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.” 

Ademais, o princípio da igualdade foi elencado no artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988428: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 

 

O artigo acima colacionado evidencia o reconhecimento límpido do direito ao 

tratamento isonômico, inclusive aos estrangeiros residentes no Brasil, uma vez que 

não haverá distinção de qualquer espécie para o acesso aos direitos e às liberdades 

instituídas pela Carta Magna. 

 
426 ONUBR. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 29 jul. 2020. 
427 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 jul. 2020. 
428 Ibid. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Além disso, outros dispositivos da Carta Magna estão diretamente ligados ao 

princípio da igualdade, a exemplo do artigo 7º, inciso XXXIV, artigo 37, inciso XXI, 

artigo 150, inciso II e art. 226, § 5º, ambos da Constituição Federal de 1988. 

Diante dos preceitos estabelecidos pela Carta Constitucional, verifica-se que a 

igualdade possui dois sentidos, mais especificamente, observa-se a presença da 

igualdade em sentido formal e da igualdade em sentido material. 

A igualdade em sentido formal consiste no mandamento afirmativo de que 

todos os indivíduos devem ser tratados de maneira isonômica e na limitação imposta 

ao aplicador do direito referente à impossibilidade de realizar distinção de qualquer 

natureza429. 

Por outro lado, a igualdade em sentido material consiste no mandamento 

afirmativo de que os casos desiguais devem ser tratados na forma das suas 

desigualdades430, com o escopo de assegurar a aplicação correta do conceito de 

justiça431. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello432: 

 

O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às pessoas. 
[...] sua função precípua, reside exata e precisamente em dispensar 
tratamentos desiguais. 
[...] 
Com efeito, a igualdade é princípio que visa a duplo objetivo, a saber: 
de um lado propiciar garantia individual (não é sem razão que se acha 
insculpido em artigo subordinado à rubrica constitucional “Dos Direitos 

 
429 Nesse sentido, Leonardo Martins destaca que: “[...] o preceito constitucional da igualdade é o 
parâmetro para a aplicação da lei infraconstitucional. Trata-se do exercício de uma função estatal junto 
à qual não se poderá fazer “distinção de qualquer natureza”. Tal expressão significa que os órgãos 
públicos não poderão fazer distinção quando da aplicação da lei ordinária. A igualdade, nesse contexto, 
é igualdade em sentido formal, pois implica proibição de distinção pelo aplicador do direito 
(Administração e Judiciário) que não esteja prevista pela ou na lei.” MARTINS, Leonardo. Direito 
fundamental à igualdade. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; 
MENDES, Gilmar Ferreira (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. 2. São Paulo: Saraiva 
Educação (Série IDP), 2018, p. 225. (grifos do autor) 
430 Segundo Leonardo Martins: “[...] a outorga constitucional do direito em tela não se limita ao sentido 
formal da igualdade. Com efeito, a lei que em si atingir direitos fundamentais deverá ser compatível 
com o parâmetro normativo constitucional. Para tanto, poderá e, em alguns contextos, até deverá 
realizar distinções, quando elas forem necessárias à proteção do direito fundamental à igualdade 
material.” Ibid., p. 225. (grifos do autor) 
431  Nesse contexto, Alexandre de Moraes afirma que: “[...] o que se veda são as diferenciações 
arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida 
em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente 
protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o 
elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito [...]”. 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 36. 
432 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 12-23. 
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e Garantias Fundamentais”) contra perseguições e, de outro, tolher 
favoritismos. 

 

No tocante à aplicabilidade do princípio da igualdade, Alexandre de Moraes433 

elucida que: 

 

O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois 
planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio 
executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e 
medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos 
abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em 
situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, 
basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos 
de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em 
razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe 
social. 

 

Desta forma, a aplicação do princípio da igualdade ocasiona a limitação do 

legislador, tendo em vista que deverá observar e aplicar o aludido princípio no 

momento de criação das normas, a limitação do intérprete/autoridade pública, pois 

deverá observar o princípio da igualdade no momento da aplicação e interpretação 

das normas aos casos concretos, bem como a limitação do particular, uma vez que 

responderá, civil e penalmente, por condutas discriminatórias, preconceituosas ou 

racistas.434 

Ressalte-se que, os princípios da igualdade e da não discriminação estão 

intimamente ligados, haja vista que a aplicação do primeiro implica diretamente a 

garantia e a concretização do segundo, sendo que a aplicação inversa também 

ocasiona o mesmo resultado. 

Assim, verificam-se a importância e a indispensabilidade do princípio da 

igualdade e não discriminação para a proteção de todos os indivíduos, inclusive dos 

estrangeiros residentes no Brasil e dos refugiados, na medida em que o referido 

princípio foi elevado à garantia fundamental pela Constituição Federal de 1988, 

resguardando o direito ao tratamento isonômico e a proibição da distinção, de 

qualquer espécie, para o acesso aos direitos e as liberdades instituídas pela Carta 

Magna. 

 

 
433 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 36. 
434 Ibid., p. 37. 
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4.3.4 Princípio da Legalidade  

 

O princípio da legalidade435 foi instituído pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988436, prescrevendo que: “Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Além deste artigo, outros dispositivos da Carta Magna estão diretamente 

ligados ao princípio da legalidade, como o artigo 37 e o artigo 84, inciso IV, ambos da 

Constituição Federal de 1988. 

Alexandre de Moraes437 afirma que o princípio da legalidade: 

 

[...] visa combater o poder arbitrário do Estado. Só por meio das 
espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de 
processo legislativo constitucional podem-se criar obrigações para o 
indivíduo, pois são expressão da vontade geral. Com o primado 
soberano da lei, cessa o privilégio da vontade caprichosa do detentor 
do poder em benefício da lei. 

 

Nesse contexto, o princípio da legalidade assegura que uma determinada 

obrigação somente será criada por meio de norma formalmente elaborada e 

aprovada438, garantindo assim a proteção de todos os indivíduos em face do poder 

arbitrário do Estado. 

A proteção dos indivíduos é engendrada com a garantia ao princípio da 

legalidade, de tal modo que a sua aplicação reflete na proteção da autonomia da 

vontade individual e na garantia do direito de liberdade, pois somente uma lei, ou 

norma equiparada pela Constituição, poderá criar uma obrigação e limitar essa 

autonomia.439 

 
435 Segundo Nina Ranieri: “Na evolução do Estado de Direito, a primeira mudança de paradigma do 
direito, em direção ao Estado constitucional de direito, exprimiu-se com a afirmação do princípio da 
legalidade e da onipotência do legislador. A segunda mudança, mais recente, deu-se com a afirmação 
da supremacia da Constituição sobre a lei, que a ela se subordina, [...]”. RANIERI, Nina. Teoria do 
Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 2. São Paulo: Manoele, 2019, p. 332. 
436 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 jul. 2020. 
437 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 43. 
438  Ressalte-se que, a criação da obrigação não está restrita aos atos do Poder Legislativo na 
elaboração formal de uma determinada lei, tendo em vista que, por exemplo, esta obrigação poderá 
decorrer da edição de determinada medida provisória ou decreto. Nesse sentido, Ana Paula de 
Barcelos explica que: “[...] a legalidade já não inclui apenas os atos expedidos pelo Poder Legislativo. 
A Constituição de 1988 equiparou à lei formal, em determinadas circunstâncias, atos do Poder 
Executivo.” BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. 2. Rio de Janeiro: Forense, 
2019, p. 150. 
439 Ibid., p. 151. 
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Por outro lado, o princípio da legalidade limita diretamente as ações do Poder 

Público, haja vista que estes atos estão vinculados à necessária existência de uma 

lei, ou norma equiparada pela Constituição, para impor ou autorizar legalmente o seu 

exercício.440 

O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 441  estabeleceu os princípios 

norteadores para a administração pública, dentre eles o princípio da legalidade, veja-

se o disposto no caput do referido artigo: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...]”. 

Analisando os princípios constitucionais da administração pública, Carlos Ayres 

Britto442 elucida que: 

 

[...] esse regime ainda perpassa nada menos que cinco princípios, 
assim literalmente referidos: “legalidade”, impessoalidade”, 
“moralidade”, “publicidade” e “eficiência”. Princípios, esses, regentes 
de qualquer das modalidades de administração pública com que 
inicialmente trabalhamos: a administração pública enquanto atividade 
e a Administração Pública enquanto aparelho ou aparato de poder. 
Logo, princípios que submetem o Estado quando da criação legislativa 
de órgãos e entidades, assim como submetem todo e qualquer Poder 
estatal quando do exercício da atividade em si de administração 
pública. 

 

Os termos insculpidos no caput do artigo 37 da Carta Magna demonstram, de 

forma cristalina, os efeitos e a garantia ocasionada pela aplicação deste dispositivo 

legal, tendo em vista que impõe à administração pública o dever de obedecer, além 

dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ao princípio 

da legalidade. 

No que se refere ao princípio da legalidade e a sua aplicação à administração 

pública, Carlos Ayres Britto443 destaca: 

 

 
440 BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 151. 
441 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 31 jul. 2020. 
442 BRITTO, Carlos Ayres. Da administração pública. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo 
Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira (Coords.). Comentários à Constituição do 
Brasil. 2. São Paulo: Saraiva Educação (Série IDP), 2018, p. 887. 
443 Ibid.   
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[...] a nossa Constituição atesta que toda atividade estatal-
administrativa é um gravitar na órbita da lei. Lei formal do Poder 
Legislativo, em última análise (art. 48), mas sob quatro específicas 
condições de aplicabilidade; quer dizer, não basta aplicar a lei pura e 
simplesmente, mas aplicá-la por um modo impessoal, um modo moral, 
um modo público e um modo eficiente. Modos que são, de parelha 
com a própria lei, as primeiras condições ou os meios constitucionais 
primários de alcance dos fins para os quais todo poder administrativo 
é legalmente conferido. Tudo sob a ideia-força de que, para fins lícitos, 
meios igualmente lícitos. 

 

Segundo Ana Paula de Barcelos444, o princípio da legalidade atua em duas 

dimensões: “[...] controlando a restrição voluntariosa de direitos e liberdades por parte 

da autoridade e garantindo o respeito, a proteção e a promoção de direitos 

fundamentais em algum aspecto.” 

Desta forma, a análise minuciosa do princípio da legalidade revela a sua 

importância e função precípua para a proteção dos indivíduos, na medida em que a 

sua aplicação é extensiva, ou seja, o referido princípio será aplicado a todo o 

ordenamento jurídico, incluindo obviamente a seguridade social, demonstrando 

inclusive que as ações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem observar 

o princípio e, por conseguinte, estão limitadas pela legalidade estrita. 

No entanto, a existência de diversas fontes normativas e a ascensão do modelo 

de Estado Regulador impulsionaram a discussão acerca da necessidade de 

reinterpretação do princípio da legalidade, na medida em que os órgãos e entidades 

da Administração Pública utilizam leis, em alguns casos com terminologia vaga e 

natureza principiológica, para apoiar a criação de novas normas jurídicas, sendo que 

existem argumentos defendendo a utilização da ideia de legalidade como um 

verdadeiro princípio da juridicidade, ou seja, defendendo que os atos da administração 

devem estar em conformidade com todo o ordenamento jurídico.445 

Em outros casos, a terminologia vaga e a natureza principiológica de 

determinadas leis são utilizadas em decisões judiciais para fundamentar a criação ou 

expansão de direitos, ocasionando a discussão sobre o denominado ativismo judicial 

e os limites do Poder Judiciário446. 

 
444 BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 150. 
445 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. 
São Paulo: Saraiva Educação (Série IDP), 2018, p. 923-924. 
446 Analisando o conceito de ativismo judicial, Miguel Horvath Júnior destaca que: “Por ativismo judicial 
devemos entender a forma como parte dos integrantes do Poder Judiciário entende a atual função 
jurisdicional. Não mais, como apenas aplicador e chancelador do direito positivo, mas como parte 
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Na tentativa de estabelecer as fronteiras desta discussão, João Maurício 

Adeodato447 elucida: 

 

Para estabelecer as fronteiras e evitar essa autofixação de critérios, 
vários autores e correntes, como o neoconstitucionalismo, chamam 
atenção para a necessidade de uma “interpretação moral” da 
constituição, um alargamento do princípio da legalidade. Outros 
combatem a utilização crescente de “princípios” na fundamentação de 
decisões concretas, pois permitem ampliar mais ainda a vagueza e a 
ambiguidade dos textos jurídicos, logo, aumentar a intervenção do 
Judiciário. Outros, ainda, advertem para o perigo de os juízes se 
tornarem os porta-vozes da moral da sociedade, pois a decisão e a 
moral correta são apresentadas como inseparáveis, mesmo que não 
pareça haver previsão legal para o sentido escolhido [...]. 

 

Decisivamente, a amplitude do significado da palavra lei e a vagueza do seu 

conteúdo podem ser utilizadas, em algumas hipóteses, para a criação de novas 

normas jurídicas pela Administração Pública e para fundamentar uma intepretação 

extensiva pelo Poder Judiciário, comprovando assim a importância na delimitação do 

seu significado e conteúdo, como também no estabelecimento das limitações dos atos 

e interpretações. 

Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco 448 , analisando o 

significado do termo lei e atribuindo o sentido amplo de norma jurídica, destacam que 

comandos normativos, estruturados em forma de regras ou de princípios, são emitidos 

pela Constituição para nortear toda a atividade privada e estatal, bem como que as 

emendas constitucionais, as leis complementares, as leis delegadas e as medidas 

provisórias também são atos normativos dotados de força de lei, porquanto são 

equiparados à lei em seu sentido formal. 

Apesar da possibilidade que a lei dispõe para inovar originariamente no 

ordenamento jurídico, afastando-se substancialmente dos regulamentos neste ponto 

específico, impende destacar a sua relação de subordinação, formal e material, com 

 
integrante do núcleo de formação do direito. Destacamos que não há consenso sequer com a 
terminologia do neologismo “ativismo judicial”, muito menos quanto aos seus limites.” HORVATH 
JÚNIOR, Miguel. As políticas públicas, o ativismo judicial e a assistência social. In: SERAU JÚNIOR, 
Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo, custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. São Paulo: LTr, 2018, p. 48. 
447 ADEODATO, João Maurício. Teoria dos direitos subjetivos e o problema da positivação dos direitos 
humanos como fundamentos da legalidade constitucional. In: BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, 
Francisco; Adeodato, João Maurício (Coords.). Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria 
do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 96. 
448 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. 
São Paulo: Saraiva Educação (Série IDP), 2018, p. 920. 
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a Constituição, notadamente em razão da força normativa da Constituição, porquanto 

estabelece, por seus valores e princípios, uma relação de superioridade e condiciona 

a elaboração, a interpretação e a aplicação da lei.449 

Desenvolvendo fundamentos para combater a tese exposta por Ferdinand 

Lassalle, em conferência realizada no dia 16 de abril de 1862, na cidade de Berlim, 

fincada na discussão acerca da essência da Constituição e na ideia central de que as 

questões constitucionais seriam meramente questões políticas e não questões 

jurídicas450, Konrad Hesse451 defendeu que a Constituição possui, apesar da sua 

limitação pela realidade social, força normativa própria e pretensão de eficácia a ser 

concretizada na realidade. 

Para Konrad Hesse452: 

 

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da 
realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação 
por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa 
pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode ser separada das 
condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes 
formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias 
que não podem ser desconsideradas. Devem ser contempladas aqui 
as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pretensão de 
eficácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta 
essas condições. Há de ser, igualmente, contemplado o substrato 
espiritual que se consubstancia num determinado povo, isto é, as 
concepções sociais concretas e o baldrame axiológico que influenciam 
decisivamente a conformação, o entendimento e a autoridade das 
proposições normativas. 

 

Logo, a força normativa da Constituição advém justamente da concretização 

desta pretensão de eficácia, ou seja, a Constituição adquire força normativa com a 

aplicação e concretização das suas regras e princípios no plano da realidade, sem 

desconsiderar, por consequência lógica, as condições naturais deste plano, como o 

contexto histórico e social em que está inserida. 

 
449 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. 
São Paulo: Saraiva Educação (Série IDP), 2018, p. 919-921. 
450 Na concepção de Ferdinand Lassalle, a Constituição jurídica seria simplesmente um pedaço de 
papel, pois a sua existência estava condicionada à compatibilidade com a denominada Constituição 
real, constituída pelas relações e fatores reais de poder predominantes em determinado país, sendo 
que a Constituição jurídica sucumbiria no conflito com a Constituição real. HESSE, Konrad. A força 
normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991, p. 9. 
451 Ibid., p. 13-16. 
452 Ibid., p. 14-15. 
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Seguindo esse entendimento e em observância ao tema central desta 

dissertação, cumpre destacar que os tratados internacionais ratificados pelo Brasil são 

atos normativos dotados de força de lei, pois adquirem essa equiparação à lei em seu 

sentido formal após a ratificação, sendo que os tratados internacionais sobre direitos 

humanos adquirem o status de supralegalidade após a ratificação.453 

De acordo com Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco454, os 

tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil: 

 

[...] situam-se na ordem jurídica num patamar entre a lei e a 
Constituição […]. Dessa forma, possuem os tratados internacionais de 
direitos humanos efeito revogador da legislação interna anterior que 
com eles seja incompatível, assim como um efeito paralisador ou 
impeditivo da eficácia das leis contrárias posteriores. 

 

Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, 

alterou o artigo 5º da Constituição Federal de 1988455 e, consequentemente, incluiu o 

§ 3º no referido dispositivo para atribuir o status de emenda constitucional aos tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados da seguinte forma: 

“Art. 5º [...] § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.” 

De tal modo, existem três formas distintas para a internalização dos tratados, 

acordos ou convenções internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Os tratados, 

acordos ou convenções internacionais recebem, em regra, o status de lei ordinária 

após um procedimento que consiste resumidamente na assinatura do Presidente da 

República, na aprovação pelo Poder Legislativo456 e, posteriormente, na ratificação e 

promulgação deste instrumento pelo Presidente da República. Já os tratados, acordos 

e convenções internacionais sobre direitos humanos assinados, após a Emenda 

Constitucional nº 45/2004, seguem o mesmo procedimento para a aprovação das 

 
453 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. 
São Paulo: Saraiva Educação (Série IDP), 2018, p. 920. 
454 Ibid., p. 920. 
455 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 13 out. 2020. 
456 O artigo 49, inciso I, da Constituição Federal de 1988 estabelece: “Art. 49. É da competência 
exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;” Ibid. 
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emendas constitucionais e, por consequência lógica, recebem o status de emenda 

constitucional, sendo que os tratados, acordos e convenções internacionais sobre 

direitos humanos, aprovados antes deste marco temporal e com procedimento e 

quórum distintos, recebem o status de norma supralegal457. 

Além da necessidade de observar todo o ordenamento jurídico, a criação de 

novas normas jurídicas e a intepretação extensiva de determinada lei devem observar, 

imprescindivelmente, as regras, os princípios e os objetivos implementados pela 

Constituição Federal, em razão da sua cristalina força normativa. 

Na concepção de Miguel Horvath Júnior458 , a função de ativismo judicial, 

assumida pelo Poder Judiciário, pode representar o início de uma crise entre os 

poderes, como reflexo da ruptura ocasionada no sistema de repartição dos poderes. 

A utilização generalizada e radical desta intepretação extensiva pode ocasionar 

realmente uma ruptura no sistema de repartição dos poderes e causar insegurança 

jurídica no tocante à aplicação de determinada norma jurídica. 

Entretanto, o Poder Judiciário exerce papel fundamental na interpretação das 

leis, devendo resguardar a aplicação das regras, dos princípios e dos objetivos 

implementados pela Constituição Federal, bem como dos preceitos estabelecidos 

pelos tratados e instrumentos internacionais dotados de força normativa, haja vista 

 
457 O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 349.703-RS no 
dia 03 de dezembro de 2008, reconhecendo o status de norma supralegal para estes tratados 
internacionais, nos seguintes termos: “PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO 
INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San 
José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do 
depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes 
reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos 
subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela 
anterior ou posterior ao ato de adesão. [...].” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário nº 349.703-RS. Relator: Ministro Carlos Britto. Redator para o Acórdão: Ministro Gilmar 
Mendes. Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A. Recorrido: Armando Luiz Segabinazzi. Data do 
julgamento: 03 de dezembro de 2008. Publicação no Diário da Justiça: 05 de junho de 2009, DJe-104, 
DIVULG 04-06-2009, PUBLIC 05-06-2009, EMENT VOL-02363-04, PP-00675. Tribunal Pleno do 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2035659. Acesso em: 13 out. 2020. Ademais, 
impende destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal adotou o mesmo entendimento no 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343-SP, realizado também no dia 03 de dezembro de 
2008. 
458 HORVATH JÚNIOR, Miguel. As políticas públicas, o ativismo judicial e a assistência social. In: 
SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Benefício assistencial: 
teoria geral, processo, custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. São Paulo: LTr, 2018, p. 48. 
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que, em alguns casos, são editadas normas jurídicas que afrontam diretamente esses 

postulados, em evidente desrespeito ao princípio da legalidade, à Constituição 

Federal e aos tratados e instrumentos internacionais. 

Diante da limitação imposta pela realidade social, da necessidade de observar 

os valores considerados fundamentais para a sociedade e da força normativa da 

Constituição Federal de 1988, constata-se a imprescindibilidade da efetivação dos 

direitos humanos e dos direitos fundamentais sociais na realidade brasileira, como 

forma, inclusive, de reafirmar a força normativa desta Carta Constitucional. 

 

4.3.5 Princípio da Solidariedade 

 

O princípio da solidariedade é considerado como um dos princípios mais 

importantes para a seguridade social, sendo que esta afirmação categórica está ligada 

ao fato de que o aludido princípio é indispensável para engendrar a essência e o 

funcionamento do sistema de seguridade social, bem como para efetivar 

integralmente os objetivos da promoção do bem-estar e da justiça social.  

Existem algumas discussões jurídicas acerca da generalidade ou 

especificidade do princípio da solidariedade, tendo em vista que alguns autores 

abordam como um princípio geral e outros como um princípio específico da 

seguridade social. 

Os autores que abordam o princípio da solidariedade como um princípio 

geral459, defendem, sobretudo, as suas ideias no fato de que o referido princípio foi 

instituído pelo inciso I do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, sendo que todos 

os princípios específicos da seguridade social foram elencados no artigo 194 da Carta 

Magna. 

Por outro lado, os autores que abordam o princípio da solidariedade como um 

princípio específico da seguridade social460 argumentam que os princípios específicos 

 
459 Nesse sentido, Ivan Kertzman explica que: “O princípio da solidariedade é o pilar de sustentação do 
regime previdenciário. Não é possível a compreensão do sistema sem que o conceito de solidariedade 
esteja consolidado. Observe-se, contudo, que este princípio não é específico da seguridade social, não 
estando esculpido do parágrafo único, do artigo 194, da Constituição, [...] Trata-se de objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º, I, CF/88).” KERTZMAN, Ivan. Curso prático de 
direito previdenciário. 12. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 52-53. 
460 Fábio Zambitte Ibrahim elenca a solidariedade como um princípio específico da seguridade social, 
afirmando que: “Os princípios particulares da seguridade social estão espalhados pela Constituição e 
leis securitárias.” IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2020, p. 63. 
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da seguridade social estão espalhados por toda a constituição, ou seja, não estão 

restritos aos princípios que foram elencados no artigo 194 da Constituição Federal de 

1988. 

Não obstante às discussões jurídicas inerentes à generalidade ou à 

especificidade do princípio da solidariedade, entende-se a solidariedade como um 

princípio constitucional de caráter geral e fundamental, sendo, portanto, aplicável a 

todo o ordenamento jurídico. 

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988461 dispõe que: “Art. 3º Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; [...]” 

Nesse contexto, percebe-se que a solidariedade foi elencada como um objetivo 

fundamental pela Carta Magna, sendo assim erigido como um princípio constitucional 

de caráter geral e fundamental que norteia todo o ordenamento jurídico em busca de 

uma sociedade solidária. 

No tocante à definição e à aplicação do princípio da solidariedade na 

seguridade social, impende destacar o entendimento de Miguel Horvath Júnior462: 

 

Solidariedade social significa a contribuição do universo dos 
protegidos em benefício da minoria. Precisamos eliminar a ideia de 
que os benefícios previdenciários só são concedidos a quem está em 
situação de impossibilidade de obtenção de recursos para sustento 
pessoal e de sua família, pois isso não corresponde à totalidade das 
situações. O sistema protetivo visa amparar necessidades sociais que 
acarretem a perda ou a diminuição dos recursos, bem como situações 
que provoquem o aumento de gastos. No momento da contribuição, é 
a sociedade quem contribui; no momento da percepção da prestação, 
é o indivíduo quem usufrui. Daí vem o pacto de gerações ou princípio 
da solidariedade entre gerações. Os não necessitados de hoje, 
contribuintes, serão os necessitados de amanhã, custeados por novos 
não necessitados que surgem. 

 

A importância do princípio da solidariedade para a seguridade social advém 

justamente da sua ideia norteadora em estabelecer uma justiça social e distributiva, 

haja vista que, por intermédio das contribuições individuais diretas ou indiretas, o 

sistema de proteção é estendido para a coletividade. 

 
461 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 31 jul. 2020. 
462 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 91. 
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José Manuel Almansa Pastor 463 , elencando a denominada solidariedade 

financeira como um dos princípios básicos da seguridade social, explica que todos os 

membros da sociedade, observando a capacidade econômica de cada indivíduo, 

devem contribuir na implementação dos meios financeiros necessários para a 

manutenção da seguridade social, em razão da solidariedade geral que existe entre 

todos os membros da sociedade. 

Desta forma, Wagner Balera 464  afirma que: “A justiça social consiste em 

grangear maior solidariedade entre integrantes das distintas camadas da sociedade 

local, da sociedade nacional e da sociedade mundial.”   

Ademais, analisando a ideia norteadora estabelecida pela solidariedade social 

e o funcionamento do sistema previdenciário, percebe-se que alguns indivíduos 

contribuem para que outras pessoas possam gozar os benefícios, ou seja, não existe 

uma vinculação direta entre a contribuição e o recebimento de alguma prestação. 

Apesar de não existir essa vinculação direta, existe uma equação lógica para 

traduzir o denominado pacto entre gerações, consubstanciado no fato de que a 

contribuição de determinado indivíduo permitirá o acesso de outros aos benefícios do 

sistema; entretanto, caso este indivíduo implemente futuramente as condições 

necessárias para usufruir de algum benefício, outras pessoas deverão contribuir para 

a efetivação deste direito e para a manutenção do sistema465. 

Porém, abordar a ideia de solidariedade social e caracterizar a sua aplicação 

apenas sob a perspectiva da previdência social é demasiadamente ação limitada, em 

decorrência da sua aplicação no sistema de seguridade social466 e do seu objetivo 

primordial no sentido de ampliar a proteção para a coletividade467. 

 
463 PASTOR, José Manuel Almansa. Derecho de la seguridad social. 7. Madrid: Tecnos, 1991, p. 60-
61. 
464 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 22. 
465 Afirmando que a Previdência Social possui o escopo essencial de proteção da dignidade da pessoa, 
Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari caracterizam a solidariedade social como um 
princípio fundamental do Direito Previdenciário, sendo efetivada: “[...] pela cotização coletiva em prol 
daqueles que, num futuro incerto, ou mesmo no presente, necessitem de prestações retiradas desse 
fundo comum.” CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 
previdenciário. 22. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 17. 
466 Para Wagner Balera, a seguridade social é o sistema jurídico fundado através da combinação da 
igualdade com a solidariedade, na medida em que é um sistema: “[...] apto a conferir equivalente 
quantidade de saúde, de previdência e de assistência a todos quantos necessitem de proteção. O 
respectivo objetivo, a justiça social, se tornará realidade quando a promoção do bem de todos deixar 
de ser mero programa.” BALERA, op. cit., p. 23. 
467 Nesse contexto, Miguel Horvath Júnior enfatiza: “Por meio do princípio da solidariedade social, o 
Estado, utilizando-se de vários instrumentos, distribui os efeitos econômicos das contingências entre o 
maior número de pessoas, com o que se efetiva o dever inescusável de prestação mútua diante da 
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Demonstrando a importância da solidariedade para a seguridade social, Daniel 

Machado da Rocha468  elucida: “O princípio portador das diretrizes essenciais da 

seguridade e da previdência social, como, aliás, de todos os direitos sociais, é o da 

solidariedade, o qual se constitui no seu eixo axiológico […]”. 

Esta noção de aplicabilidade da solidariedade é evidenciada, inclusive, no texto 

do artigo 195, caput, da Carta Magna 469 , tendo em vista que a aplicação da 

solidariedade impõe o financiamento do sistema de seguridade social, direta ou 

indiretamente, por toda a sociedade. 

Outrossim, verifica-se a presença e a influência das ideias norteadoras da 

solidariedade social no texto do artigo 203 da Carta Constitucional, uma vez que os 

seus preceitos foram utilizados para engendrar a essência e os objetivos da 

assistência social470. 

Nesse sentido, o princípio da solidariedade pode ser analisado a partir de duas 

perspectivas, mais especificamente sob a perspectiva horizontal, pelo aumento da 

proteção social e da redistribuição de renda entre a coletividade, e sob a perspectiva 

vertical, pelo denominado pacto entre gerações471. 

Indubitavelmente, os preceitos norteadores da solidariedade são irradiados 

para o sistema de seguridade social, com o escopo de proteger a sociedade por meio 

da cooperação de todos, promovendo assim o bem-estar e a justiça social. 

 

 

 

 
adversidade.” HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, 
p. 92. 
468 ROCHA, Daniel Machado da. O direito fundamental à previdência social na perspectiva dos 
princípios constitucionais diretivos do sistema previdenciário brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 127. 
469 O caput do artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que: “Art. 195. A seguridade social 
será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: [...]”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 01 jul. 2020. 
470 A essência e os objetivos da assistência social serão posteriormente abordados, em razão do objeto 
central do presente estudo. 
471  Segundo Ivan Kertzman: “Este princípio pode ser analisado sob a ótica horizontal ou vertical. 
Horizontalmente, representa a redistribuição de renda entre as populações (pacto intra-geracional) e 
verticalmente significa que uma geração deve trabalhar para pagar os benefícios das gerações 
passadas (pacto inter-geracional).” KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. 
Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 53. 
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4.3.6 Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento 

 

O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é considerado um 

princípio específico da seguridade social e, portanto, aplicável às áreas da saúde, 

previdência e assistência social, haja vista que foi elencado no artigo 194, parágrafo 

único, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 

Ressalte-se que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento 

norteia todas as ações relacionadas às áreas da saúde, previdência e assistência 

social, bem como que, diante da finalidade precípua de promoção do bem-estar e da 

justiça social, deve ser efetivado pela extensão do atendimento e da proteção de todos 

os indivíduos no tocante a determinados riscos e contingências sociais, fomentando, 

de tal modo, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Este princípio pode ser dividido didaticamente em duas dimensões ou 

perspectivas, mais especificadamente nas dimensões objetiva e subjetiva, sendo que 

a dimensão objetiva corresponde à universalidade da cobertura e está direcionada ao 

objeto da relação de seguridade social, enquanto a dimensão subjetiva corresponde 

à universalidade do atendimento e está direcionada ao sujeito desta relação. 

Na dimensão objetiva (universalidade da cobertura), o princípio será aplicado a 

todos os segmentos do sistema de seguridade social, com o escopo de abarcar todos 

os riscos e contingências sociais 472 , por intermédio da criação de benefícios e 

serviços, para efetivar a proteção ofertada pelo referido sistema. 

Nesse sentido, Cláudia Salles Vilela Vianna473 explica: 

 

O princípio da universalidade da cobertura garante a disponibilização 
das ações e benefícios abrangidos pela Seguridade Social (saúde, 
assistência social e previdência social) em todas as contingências a 
que estejam sujeitos os indivíduos. A Seguridade Social estará 
presente, portanto, em todas as situações (emergentes ou não) que 
implicarem sua proteção social, tendo-se por objetivo proteger o maior 
número de contingências possível. 

 

 
472 No tocante ao objetivo de abarcar todos os riscos e contingências sociais, Miguel Horvath Júnior 
realiza a seguinte ponderação: “As prestações previdenciárias devem abranger o maior número de 
situações geradoras de necessidades sociais, dentro da realidade econômico-financeira do Estado.” 
HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 99. 
473 VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Previdência social: custeio e benefícios. 3. São Paulo: LTr, 2014, 
p. 74-75. 
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Por sua vez, na dimensão subjetiva (universalidade do atendimento), o princípio 

possui o escopo de garantir o acesso de qualquer indivíduo ao sistema protetivo474, 

assegurando proteção a todos os indivíduos, sem qualquer discriminação, no tocante 

aos riscos e contingências sociais. 

Marcus Orione Gonçalves Correia e Érica Paula Barcha Correia475 destacam 

os seguintes objetivos do princípio da universalidade: 

 

Destarte, com o fim de eliminar a miséria, o princípio da 
universalidade, na seguridade social, agasalha todas as pessoas que 
dela necessitam (universalidade subjetiva) ou que possam vir a 
necessitá-la nas situações socialmente danosas (universalidade 
objetiva), ou seja, eventualidades que afetam integridade física ou 
mental dos indivíduos, bem como aquelas que atinjam a capacidade 
de satisfação de suas necessidades individuais e de sua família pelo 
trabalho. 

 

Realizando uma análise minuciosa acerca do princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento, constata-se a presença dos seus preceitos norteadores 

e dos seus efeitos nas áreas da saúde e assistência social, na medida em que o 

acesso e a proteção serão assegurados independentemente da contribuição direta 

dos indivíduos. 

De igual forma, também se constata a presença dos seus preceitos norteadores 

e dos seus efeitos na área da previdência social, tendo em vista que, conquanto haja 

uma limitação inicial e restrição protetiva fincada na obrigatoriedade do exercício de 

determinada atividade laborativa pelo indivíduo e na contribuição para a manutenção 

do sistema, a instituição da categoria de segurados facultativos ampliou o acesso dos 

indivíduos ao sistema, assegurando a possibilidade de participação voluntária ao 

sistema protetivo, por meio da contribuição dos indivíduos que não exercem qualquer 

atividade remunerada. 

 
474 Nesse contexto, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari explicam: “A universalidade 
do atendimento significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade 
social a todos os que necessitem, tanto em termos de previdência social - obedecido 
o princípio contributivo - como no caso da saúde e da assistência social.” CASTRO, Carlos Alberto 
Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 22. Rio de Janeiro: Forense, 
2019, p. 73. 
475  CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da 
seguridade social. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 61. 
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Entretanto, na concepção de Miguel Horvath Júnior 476 , o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento é instrumentalizado de forma mitigada 

no sistema previdenciário: 

 

O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento, no 
sistema previdenciário pátrio, apresenta-se como princípio 
programático e informador. É instrumentalizado de forma mitigada, 
uma vez que a própria Constituição Federal estabelece, no art. 201, 
os eventos que terão cobertura previdenciária, bem como o caráter 
contributivo da previdência social. 

 

Assim, não obstante à instrumentalização mitigada no sistema previdenciário, 

percebe-se que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento possui 

aplicabilidade no sistema de seguridade social, demonstrando a importância do 

aludido princípio para assegurar a participação de todos os indivíduos no sistema 

protetivo e, consequentemente, a ampliação da proteção social aos indivíduos. 

 

  

 
476 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 99. 
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5 SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS NO BRASIL: POLÍTICAS PÚBLICAS E A 

NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

5.1 A Assistência Social 

 

5.1.1 Conceito 

 

O desenvolvimento de algumas ações filantrópicas, caracterizadas 

originariamente por sua essência privada, voluntária e solidária, impulsionou a 

construção da noção de proteção social, na medida em que os fundamentos deste 

desenvolvimento eram fincados principalmente em ações de assistência aos 

necessitados. 

No século XVI, as ações das Santas Casas de Misericórdia marcaram a origem 

da noção e do desenvolvimento da proteção social no Brasil, sobretudo pelas ações 

realizadas em prol da assistência dos pobres, enfermos, viúvas, órfãos e 

necessitados, desenvolvidas, primeiro, em caráter exclusivamente filantrópico e sem 

a intervenção ou participação direta do Estado. 

No contexto mundial, a Lei dos Pobres (Poor Law Act), editada em 1601 na 

Inglaterra, também marcou a origem da noção e do desenvolvimento da proteção 

social, introduzindo uma modesta intervenção estatal na proteção social dos 

indivíduos. Entretanto, esta participação e responsabilidade do Estado era mitigada 

por meio da delegação das ações sociais para as paróquias. 

Manuel Alonso Olea e José Luis Tortuero Plaza 477 utilizam a expressão 

denominada “beneficência pública”, a fim de explicar que este fenômeno surgiu como 

forma de ajuda discricionária aos comprovadamente indigentes e com o objetivo de 

complementar a ajuda privada fornecida a eles, em razão da impossibilidade de 

alguns indivíduos e suas famílias de enfrentarem as contingências, como também do 

fortalecimento da noção de ajuda comunitária e de proteção da chamada condição de 

miséria. 

 
477 OLEA, Manuel Alonso; PLAZA, José Luis Tortuero. Instituciones de seguridad social. 18. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 27. 
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Porém, independentemente do contexto geográfico, o processo de evolução 

social evidenciou a necessidade de ampliação da intervenção e responsabilidade do 

Estado e também da participação da sociedade nas ações relacionadas à proteção 

social dos indivíduos necessitados. 

De acordo com Wagner Balera478: 

 

Anterior à própria concepção de seguro social, é a idéia de um direito, 
imanente aos necessitados, de contarem com a ajuda do Poder 
Público em suas aflições e necessidades. Por certo, um objetivo tão 
amplo implica em programas sociais de grande vulto e num 
compromisso radical, da sociedade e do Estado, para a superação das 
dificuldades das grandes massas marginalizadas da população. 

 

No Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência 

social surgiu como um subsistema da seguridade social, ao lado da saúde e 

previdência social, para efetivar o escopo primordial no sentido de assegurar proteção 

aos indivíduos e suprir as suas necessidades básicas. 

Segundo Carlos Jorge Martins Simões479: 

 

A Constituição institui a assistência social como política de Estado e, 
portanto, como direito social, sob o princípio da universalidade do 
acesso, com a finalidade de inserir a população no sistema de bem-
estar brasileiro. Tem por pressuposto o reconhecimento institucional 
da legitimidade das demandas de seus beneficiários e usuários, no 
contexto da assistência social. Define-se, assim, como política de 
proteção social, articulada com as demais políticas de garantia dos 
direitos sociais. 

 

Decerto, a promulgação da Constituição Federal de 1988 ocasionou importante 

mutação na noção da proteção social, porquanto construiu a estrutura do sistema de 

seguridade social sob os pilares da saúde, previdência e assistência social, elevando 

o status da assistência social à política de Estado480. 

 
478 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 111-112. 
479 SIMÕES, Carlos. Curso de direito do serviço social. 3. São Paulo: Cortez, 2009, p. 180. 
480 Para Wagner Balera: “O constituinte foi técnico e preciso, como se vê. Bem definiu como direitos 
sociais constitucionais os três componentes da seguridade social. Bem ordenou em sistema essa 
tríplice realidade. [...] O preceituário relativo ao tema em estudo produz, de pronto, duas inovações de 
vulto: qualifica a assistência social como direito social e, além disso, confere à inclusão social o status 
de programa constitucional.” BALERA, Wagner. A importância da assistência social na Constituição 
Federal como instrumento social. In: SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano 
(Coords.). Benefício assistencial: teoria geral, processo, custeio: a luta pelo direito assistencial no 
Brasil. 2. São Paulo: LTr, 2018, p. 68. 
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Esta transformação fortaleceu o direito subjetivo dos indivíduos à assistência 

social, pois a assistência, incialmente caracterizada pela essência filantrópica e 

desenvolvida por intermédio da política de governo481, foi substituída pela noção 

contemporânea de assistência social, instituindo o seu desenvolvimento na forma da 

política de Estado. 

Nesse contexto, Liane de Alexandre Wailla e José Ricardo Caetano Costa482 

afirmam: 

 

No Brasil, o Estado-Providência, à semelhança daquele 
experimentado na Europa na primeira metade do século XX, 
consubstanciado, como visto, numa maior intervenção estatal nas 
relações sociais e econômica, não apenas como mero regulador, mas 
protagonista de políticas públicas voltadas a assegurar direitos sociais 
básicos, materializou-se, de forma embrionária, com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, marcadamente de cunho social e 
erguida sob o princípio da dignidade humana, fio condutor dos demais 
direitos e deveres nela consignados, ou não. 

 

Em razão da mutação na noção da proteção social, ocasionada pela 

promulgação da Carta Magna, a assistência social obteve o reconhecimento de direito 

social e o seu conteúdo foi elevado à norma programática componente das políticas 

públicas de seguridade social, com a consequente transferência para o Estado da 

responsabilidade, pela implementação e efetivação desta política pública de caráter 

social.483 

Na legislação brasileira vigente, a definição de assistência social possui 

supedâneo jurídico fincado no caput do artigo 203 da Constituição Federal de 1988 e 

no artigo 1º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. 

 
481 Analisando as transformações e a evolução da assistência social no Brasil, Aldaíza Sposati destaca 
o caráter político populista da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e a execução das ações sociais 
por meio da política de governo, demonstrando que, neste momento histórico, não existia o direito 
subjetivo dos indivíduos à assistência social, tendo em vista que as ações sociais eram caracterizadas 
e desenvolvidas por ato de vontade. SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina LOAS: um processo de 
construção da assistência social. 4. São Paulo: Cortez, 2008, p. 20-21. 
482 WAILLA, Liane de Alexandre; COSTA, José Ricardo Caetano. Deixando os pobres à própria sorte: 
a tese da responsabilidade subsidiária do Estado na promoção da assistência social e a não efetivação 
deste direito. In: SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Benefício 
assistencial: teoria geral, processo, custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. São Paulo: LTr, 
2018, p. 181. 
483 Ibid., p. 181-184. 
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A definição da assistência social foi engendrada pelo caput do artigo 203 da 

Constituição Federal de 1988484, nos seguintes termos: “Art. 203. A assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social [...]”. 

Diante da própria definição deste subsistema, percebe-se que houve uma 

ampliação considerável da rede protetora, na medida em que a assistência social foi 

alçada pela Carta Magna como um direito dos necessitados, consignando que este 

direito será prestado independentemente de qualquer contribuição direta do indivíduo 

ao sistema de seguridade social. 

A amplitude deste conceito e do seu campo de atendimento é evidenciada pela 

própria tradução da gigantesca tarefa da assistência social, haja vista que a sua ação 

será destinada aos carentes, a fim de estabelecer melhores condições de vida à 

coletividade.485 

Não obstante, a ampliação da rede protetiva ocasiona a necessária integração 

e participação da sociedade e do Estado nas ações, como também o esforço conjunto 

para efetivar esta imensa tarefa imposta à assistência social. 

A Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, foi promulgada com a finalidade 

específica de reger a assistência social e, em razão desta finalidade, recebeu a 

denominação de Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Neste sentido, a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993486, estabeleceu logo 

em seu primeiro artigo a definição de assistência social, assim se lê: 

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

 

Analisando o artigo acima colacionado, percebe-se que a assistência social foi 

estabelecida como um direito do cidadão487 e dever do Estado, devendo ser utilizada 

 
484 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 04 ago. 2020. 
485 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 111. 
486  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 04 ago. 2020. 
487 A limitação imposta pela legislação ordinária, no tocante à definição da assistência social como um 
direito do cidadão, será posteriormente abordada, em razão do objeto específico e da finalidade do 
presente estudo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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para suprir as necessidades sociais dos indivíduos, garantindo o mínimo 

indispensável à sobrevivência destes. 

A partir desse raciocínio lógico, constata-se que assistência social, conquanto 

haja a necessidade de comprovação da condição de necessidade para fazer jus a 

este direito, é o segmento da seguridade social engendrado com o escopo de garantir 

condições dignas de vida aos indivíduos, independentemente da contribuição direta 

deles. 

Apesar de instituir a assistência social como um direito do cidadão e dever do 

Estado, o artigo 1º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, determinou a sua 

realização, por meio da integração de ações da sociedade e do Estado. 

Marcelo Leonardo Tavares488 apresenta a seguinte definição para assistência 

social: 

 

A assistência social é um plano de prestações sociais mínimas e 
gratuitas a cargo do Estado para prover pessoas necessitadas de 
condições dignas de vida. É um direito social fundamental e, para o 
Estado, um dever a ser realizado por meio de ações diversas que 
visem atender às necessidades básicas do indivíduo, em situações 
críticas da existência humana, [...]. 

 

A essência deste subsistema e as suas características fundamentais estão 

relacionadas às situações de necessidade, não contributividade e universalidade, 

demonstrando que a assistência social é a rede protetiva que abarca todos os 

indivíduos, sem qualquer discriminação, visto que não depende de contribuições 

diretas para realizar o seu escopo de atender às necessidades vitais de todos os 

indivíduos. 

 

5.1.2 Objetivos da Assistência Social 

 

A finalidade precípua da assistência social está consubstanciada na ideia de 

garantir um padrão social mínimo ao indivíduo necessitado, estendendo a rede 

protetiva para aqueles indivíduos necessitados que não possuem proteção familiar e 

que, em alguns casos, não seriam contemplados pela proteção fornecida no 

subsistema da previdência social, com o intuito de inseri-los na sociedade e de cumprir 

 
488 TAVARES, Marcelo Leonardo. Previdência e assistência social: legitimação e fundamentação 
constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 215. 
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o objetivo fundamental no sentido da erradicação da pobreza e superação das 

desigualdades sociais. 

Nesse contexto, Wagner Balera489 preleciona: 

 

O ideal de um modelo de assistência social destinado a proteger 
integralmente as pessoas, enquanto ideal, está calcado no já referido 
objetivo fundamental do Estado brasileiro expresso no art. 3.º, III do 
Código Supremo: a erradicação da pobreza e da marginalização. Tal 
ideal encontra instrumental de viabilização num elenco de objetivos 
específicos do setor de assistência social. 
De certo modo, pois, cada um dos objetivos da assistência social está 
referido ou relacionado diretamente ao objetivo fundamental do 
Estado, como definido pelo art. 3.º. 

 

Os objetivos específicos da assistência social foram traçados justamente para 

efetivar o ideal deste subsistema e, por conseguinte, o objetivo fundamental visa à 

erradicação da pobreza e à superação das desigualdades sociais, pois a “[...] pobreza 

e as desigualdades sociais provocaram o abismo de injustiças que qualquer um 

constata não apenas no Brasil como em grande parte das nações do mundo.”490 

Na concepção de Fábio Zambitte Ibrahim491, a assistência social possui o 

seguinte propósito nuclear: 

 

O segmento assistencial da seguridade tem como propósito nuclear 
preencher as lacunas deixadas pela previdência social, já que esta, 
como se verá, não é extensível a todo e qualquer indivíduo, mas 
somente aos que contribuem para o sistema, além de seus 
dependentes. 
Muitas pessoas não exercem atividades remuneradas, daí serem 
desprovidas de qualquer condição de custear a proteção 
previdenciária. Ao Estado, portanto, urge manter segmento 
assistencial direcionado a elas. Não compete à previdência social a 
manutenção de pessoas carentes; por isso, a assistência social é 
definida como atividade complementar ao seguro social. 

 

Desta forma, entre outras finalidades, a assistência social possui a missão 

fundamental de abarcar os indivíduos necessitados que, além de não possuírem 

proteção familiar, foram excluídos da rede protetiva da previdência social, em 

 
489 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 114. 
490 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 16. 
491 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
13. 
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decorrência do critério limitador de acesso imposto pelo requisito da contribuição 

obrigatória. 

Os objetivos da assistência social foram definidos e elencados nos incisos I a 

V do artigo 203 da Constituição Federal de 1988492: 

 

Art. 203. [...] 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. 

 

O artigo 203 da Carta Magna elencou as prioridades da assistência social para 

nortear os programas de ações desenvolvidos pelos governantes, sendo que não 

existe uma taxatividade relacionada aos objetivos elencados pelo referido artigo, ou 

seja, outros objetivos poderão surgir em complementação ao amplo programa que já 

foi delimitado. No entanto, estes novos objetivos devem seguir o objetivo fundamental, 

que visa à erradicação da pobreza e da superação das desigualdades sociais.493  

Seguindo os preceitos formulados pelo texto da Carta Magna, os objetivos da 

assistência social também foram elencados no artigo 2º da Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993494, vejam-se as diretrizes que foram estabelecidas: 

 

Art. 2o A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e 

 
492 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 04 ago. 2020. 
493 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 114. 
494 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 05 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm


203 
 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos 
no conjunto das provisões socioassistenciais. 
Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência 
social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo 
mínimos sociais e provimento de condições para atender 
contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos 
sociais. 

 

Ressalte-se que o texto inicial do artigo acima colacionado praticamente 

replicava os objetivos elencados no artigo 203 da Constituição Federal de 1988. 

Porém, a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, alterou a Lei Orgânica da Assistência 

Social e incluiu situações anteriormente implícitas aos objetivos da assistência social. 

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, 

convém destacar a inclusão da garantia à vida, da redução de danos e da prevenção 

da incidência de riscos no rol das finalidades da proteção social realizada, por meio 

da assistência social, bem como da política de vigilância socioassistencial495 e da 

garantia do pleno acesso aos direitos496. 

Apesar da mudança no texto do parágrafo único do artigo em estudo, impende 

ressaltar que o sentido anteriormente empregado pela legislação não foi alterado com 

esta mudança, mantendo inclusive o objetivo fundamental de promover a 

universalização dos direitos sociais. 

Logo, a assistência social surgiu para implementar o objetivo indispensável da 

universalização dos direitos sociais, pela inserção do indivíduo na sociedade e da 

 
495 Segundo Miguel Horvath Júnior: “A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções 
da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus 
agravos no território.” HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 11. São Paulo: Quartier 
Latin, 2017, p. 141. Ademais, José Eduardo Carreira Alvim destaca que a vigilância socioassistencial: 
“[...] visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos [...]”. ALVIM, J. E. Carreira. Organização da 
assistência social no Brasil: atualizada de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. 
Curitiba: Juruá, 2020, p. 20. 
496 Na concepção de José Eduardo Carreira Alvim: “Ao defender direitos e a garantia de pleno acesso 
a esses direitos no conjunto das provisões socioassistenciais, o inciso III do art. 2º da LOAS restringe 
uma vocação histórica da assistência social, que é a de querer atuar no lugar de outras políticas, por 
não lhe caber prestar atendimento de saúde para pobres, oferecer programas de educação para 
pobres, criar espaços de cultura para pobres, práticas essas que encontram a sua realização na 
solidariedade, na filantropia, na caridade e no tradicional “jeitinho” brasileiro.” Ibid., p. 21. 



204 
 

garantia de um padrão social mínimo ao necessitado, suprindo em alguns pontos a 

limitação protetiva da previdência social. 

 

5.1.3 Princípios da Assistência Social 

 

Além dos princípios gerais da seguridade social instituídos pelo parágrafo único 

do artigo 194 e dos objetivos específicos da assistência social, constituídos pelos 

incisos do artigo 203, ambos da Constituição Federal de 1988 e anteriormente 

estudados, cumpre mencionar que a Lei Orgânica da Assistência Social também 

estabeleceu alguns princípios específicos para nortear as políticas públicas 

desenvolvidas no subsistema da assistência social. 

O artigo 4º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993497 , delineou os 

princípios que regem a assistência social, nos seguintes termos: 

 

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. 

 

A importância do atendimento às necessidades sociais é demonstrada logo no 

inciso I, do artigo acima colacionado, na medida em que este atendimento deverá 

prevalecer sobre as exigências de ordem econômica, expondo que o princípio contido 

nesse inciso está diretamente ligado ao princípio da solidariedade. 

Examinando o texto do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 8.742/1993, José Ricardo 

Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior498 salientam: “Esse primado coloca 

 
497  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 05 ago. 2020. 
498 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 41. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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claramente a ideia de que as pessoas serão alvo da proteção social perante as 

contingências sociais, independentemente e acima de qualquer forma de exigência 

de que devam buscar alguma forma de fonte de renda.” 

Em relação ao princípio da universalização dos direitos sociais, insculpido no 

inciso II do referido artigo, convém destacar a sua ligação direta com os princípios 

constitucionais da solidariedade e da universalidade da cobertura e do atendimento, 

haja vista que o objetivo é alcançar os indivíduos, por meio dessas políticas públicas 

assistenciais e de outras políticas públicas. 

De acordo com José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior499: 

 

A Lei 8.742/1993, art. 4º, II, traz o princípio da universalização dos 
direitos sociais, cujo objetivo é tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável também pelas demais políticas públicas. Ora, 
os direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, são 
interdependentes, complementares e indivisíveis; todos são voltados 
à garantia mais efetiva da dignidade da pessoa humana. 
Assim, inicialmente as pessoas serão objeto das políticas 
assistenciais, com vistas a, em etapas seguintes, conseguirem uma 
melhor inserção social e a garantia de sua dignidade a partir de 
políticas sociais outras, especialmente trabalhistas ou previdenciárias. 

 

O princípio elencado no inciso III possui supedâneo jurídico no princípio da 

dignidade da pessoa humana, fortalecendo de tal modo a sua aplicabilidade, 

garantindo também o direito dos indivíduos à autonomia, à qualidade no fornecimento 

dos benefícios e serviços e à inclusão familiar e comunitária, da mesma forma que 

proibindo, inclusive, qualquer tipo de comprovação vexatória da situação de 

necessidade, pois o objetivo assegurado pela assistência social consiste justamente 

em reduzir as desigualdades sociais. 

Por outro lado, o princípio insculpido no inciso IV seguiu os fundamentos 

norteadores do princípio da isonomia e do princípio da uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais ao estabelecer a igualdade 

de direitos no acesso ao atendimento, vedando expressamente qualquer tipo de 

discriminação e, por conseguinte, acabando com a discriminação anteriormente 

sofrida pela população rural. 

 
499 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 42. 



206 
 

O último inciso do artigo 4º da Lei nº 8.742/1993 apresenta um importante 

princípio para as políticas públicas relacionadas à assistência social, tendo em vista 

que o aludido princípio está consubstanciado na transparência das ações 

socioassistenciais, prescrevendo que os benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais e os critérios para a sua concessão serão amplamente divulgados pelo 

Poder Público, como também estabelecendo a transparência no tocante aos recursos 

utilizados para o financiamento da política de assistência social. 

 

5.1.4 Diretrizes da Assistência Social 

 

As diretrizes de organização da assistência social foram previstas pelo artigo 

204 da Constituição Federal de 1988500, a esse respeito, veja-se: 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos 
no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e 
as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular 
a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos 
por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses 
recursos no pagamento de: 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; 
II - serviço da dívida; 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados. 

 

Ressalte-se que o parágrafo único e seus três incisos foram incluídos pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, tendo em vista que a 

referida Emenda alterou significativamente o sistema tributário brasileiro. 

Segundo Wagner Balera501: 

 

 
500 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 05 ago. 2020. 
501 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 122. 
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A Constituição brasileira de 1988, além de definir o rol de objetivos a 
serem atingidos pelo setor de assistência social, explicitou muito bem 
as regras pertinentes aos recursos a serem alocados ao setor e, ainda, 
a estrutura que irá tornar operativo esse sistema. 

 

Com efeito, a importância na definição de algumas diretrizes para o subsistema 

da assistência social está vinculada ao papel indispensável destes objetivos para a 

organização e a efetivação das ações governamentais no campo da assistência 

social, na medida em que são utilizados para engendrar a estrutura e o financiamento 

deste subsistema. 

Além de outras fontes de custeio, a assistência social será financiada por 

recursos do orçamento da seguridade social, regularmente previsto no artigo 195 da 

Carta Magna, haja vista que é um direito social fundamental assegurado 

independentemente da contribuição direta do indivíduo ao sistema de seguridade 

social. 

Conquanto o estudo acerca do financiamento da seguridade social não seja o 

objeto específico do presente trabalho, impende mencionar sucintamente que a Carta 

Magna instituiu orçamento único para financiar a saúde, previdência social e 

assistência social, pois haverá uma elaboração integrada deste orçamento pelos 

órgãos responsáveis destas três áreas da seguridade social, nos termos do artigo 195, 

§ 2º, da Constituição Federal de 1988502. 

No entanto, a previsão constitucional acerca do único orçamento para as três 

áreas da seguridade social não significa igualdade na distribuição dos recursos, uma 

vez que os recursos arrecadados não serão igualmente distribuídos para o 

financiamento da saúde, previdência social e assistência social. 

A parte final do texto, prescrito pelo artigo 195, § 2º, da Carta Magna, determina 

que a proposta de orçamento da seguridade social observará as metas e prioridades 

da lei de diretrizes orçamentárias, bem como que a gestão dos recursos será realizada 

por cada área da seguridade social. 

 
502 O artigo 195, § 2º, da Constituição Federal de 1988 dispõe que: “Art. 195. A seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: […] § 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada 
de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo 
em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,  assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos.” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 
de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em: 05 ago. 2020. 



208 
 

Nesse contexto, alertando para a inexistência de previsão constitucional acerca 

do percentual503 que deverá ser destinado ao setor da assistência social, Wagner 

Balera504 afirma: 

 

[...] a Constituição determina que haverá um único orçamento para a 
seguridade social, mas a gestão das verbas alocadas a cada setor se 
fará de modo autônomo (art. 195, § 2.º). Sendo assim, as quantias 
arrecadadas das diversas fontes que financiarão a seguridade social 
comporão um único orçamento, mas serão despendidas por diversos 
órgãos. 
[...] 
Como se sabe, as injeções financeiras de maior vulto estarão 
destinadas ao setor de previdência social. Fica, destarte, o setor de 
assistência social com o que subsistir, como resto, do orçamento da 
seguridade social. 

 

Indubitavelmente, a ausência de uma previsão constitucional específica acerca 

do percentual 505  que deverá ser destinado ao setor da assistência social 506 , o 

 
503  Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou 
significativamente a redação do artigo 194, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, 
no tocante à explicitação das rubricas contábeis específicas para cada área do sistema de seguridade 
social, veja-se: “Art. 194. […] Parágrafo único. […] VI - diversidade da base de financiamento, 
identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas 
vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da 
previdência social;” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 
05 ago. 2020. Na concepção de Fábio Zambitte Ibrahim: “Ao que parece, a intenção é impedir subsídios 
cruzados, com recursos de um subsistema contributivo, como a previdência social, acabar financiando 
outro não contributivo, como a saúde.” IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 
25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 73. 
504 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 123. 
505 Nesse contexto, Wagner Balera destaca que: “[...] a Emenda Constitucional n. 31 de 2000, ao instituir 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, fez questão de sublinhar que parcela dos impostos da 
competência das distintas pessoas políticas será destinada a financiar a assistência social, outro dos 
programas de que se incumbe a seguridade social.” MARTINEZ, Wladimir Novaes; BALERA, Wagner; 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. História, custeio e constitucionalidade da previdência social: 
homenagem a Armando Casimiro Costa. São Paulo: LTr, 2015, p. 95. Ademais, cumpre ressaltar que 
a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, incluiu o parágrafo único e seus três 
incisos ao artigo 204 da Carta Magna e, consequentemente, facultou a vinculação de até cinco décimos 
por cento da receita tributária líquida dos Estados e do Distrito Federal para programa de apoio à 
inclusão e promoção social. 
506 Para Wagner Balera: “[...] a ausência de uma clara definição das fontes de recursos, a serem 
alocados a esse importante setor, traz como consequência a descrença generalizada das reais 
possibilidades de socorro por parte do Estado, com que poderá contar a população pobre. A superação 
dessa descrença será possível, cremos, graças à conjugação de dois elementos contidos na própria 
estrutura do setor de assistência social. O primeiro desses elementos é a participação institucional da 
população na definição do orçamento. Parece que essa será, como veremos, a mais apropriada das 
vias, através das quais será possível formular um real programa de ação, capaz de propiciar mínimas 
condições de bem-estar à população desvalida. [...] Já o segundo elemento, capaz de transformar o 
setor em efetivo instrumento a serviço do bem-estar social, consiste na descoberta de fontes 
alternativas de financiamento, [...]” BALERA, op. cit., p. 124. 
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descumprimento do compromisso constitucional com o financiamento da seguridade 

social, a baixa destinação de recursos para o financiamento das políticas de 

assistência social e a má gestão dos recursos disponibilizados comprometem 

sobremaneira o funcionamento deste subsistema e a efetividade dos seus objetivos e 

princípios. 

De igual forma, o artigo 5º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993507, 

estabeleceu as seguintes diretrizes de organização da assistência social: 

 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera 
de governo; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 
III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo. 

 

Estas diretrizes compreendem justamente os procedimentos que devem ser 

adotados pelas ações governamentais, bem como norteiam a coordenação, execução 

e participação nestas ações, com o escopo de obter o desenvolvimento das ações e 

a organização da assistência social. 

Para José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior508: 

 

A Lei 8.742/1993, art. 5º, traz as diretrizes que devem nortear a 
organização da assistência social no Brasil. Embora a expressão 
diretrizes queira revelar os objetivos a serem perseguidos pelas 
políticas assistenciais, os três incisos deste dispositivo legal também 
podem ser interpretados como alguns dos princípios da Assistência 
Social, pois indicam eixos pelos quais devem ser estruturadas estas 
políticas públicas. 

 

O primeiro inciso do artigo 5º da Lei nº 8.742/1993, seguindo os preceitos do 

artigo 194, parágrafo único, inciso VII, e do artigo 204, inciso I, ambos da Carta Magna, 

instituiu a descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal 

 
507  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 05 ago. 2020. 
508 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 45. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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e os Municípios, sendo que o comando único das ações socioassistenciais será 

exercido em cada esfera de governo. 

Em razão deste desígnio, as políticas públicas de assistência social não serão 

desenvolvidas apenas pela União Federal, pois o caráter descentralizado implica a 

concretização, de forma coordenada, das políticas assistenciais por todas as esferas 

de governo.509 

Utilizando os preceitos insculpidos no artigo 194, parágrafo único, inciso VII, e 

no artigo 204, inciso II, ambos da Carta Constitucional, o segundo inciso do artigo 5º 

da Lei nº 8.742/1993 autorizou a participação da população510 na formulação das 

políticas públicas e no controle das ações socioassistenciais. 

Apesar da descentralização político-administrativa, o inciso III do artigo 5º da 

Lei nº 8.742/1993 reafirmou, explicitamente, a primazia da responsabilidade do Estado 

pela condução da política pública de assistência social. 

De tal modo, percebe-se que a assistência social possui uma organização 

descentralizada, sendo prestada por meio da integração das ações entre o Estado e 

a população, entretanto, o Estado continua com a responsabilidade principal por sua 

organização e efetivação. 

 

5.1.5 Organização e Gestão da Assistência Social 

 

Conforme mencionado, existem algumas diretrizes que devem ser utilizadas 

para engendrar a estrutura e o funcionamento do subsistema da assistência social, 

possibilitando a organização e a efetivação das ações governamentais neste 

subsistema. 

A realização da indispensável organização e gestão do subsistema da 

assistência social reflete direta e positivamente no funcionamento deste subsistema 

e, portanto, na efetivação dos seus objetivos e princípios. 

A organização da assistência social foi concebida sob uma base 

descentralizada, tendo em vista que o artigo 204 da Carta Magna e o artigo 5º da Lei 

 
509 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 45. 
510 De acordo com José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior: “A participação popular 
com vistas à elaboração das políticas assistenciais pode ocorrer através de diálogos durante a 
realização do processo legislativo, mas se dará especialmente a partir da integração aos Conselhos de 
Assistência Social, em particular no CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, previsto na Lei 
8.742/1993, art. 17.” Ibid., p. 46. 
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nº 8.742/1993 instituíram a descentralização político-administrativa e a participação 

da população na forma de diretrizes para a organização da assistência social. 

Dividindo a descentralização do subsistema da assistência social em dois 

níveis, o nível político e o nível administrativo, Wagner Balera511 preleciona: 

 

Em nível político, o arcabouço institucional da assistência social será 
definido pela legislação da União, através de normas gerais. É o que 
estabelece o inciso I do art. 204, combinado com o inciso XXIII do art. 
22, da Constituição. Caberá à União, por conseguinte, travejar as 
linhas mestras da assistência social, já previamente definidas na Lei 
das Leis. 
As normas gerais revelarão, por certo, as funções executivas que 
competem a cada esfera de governo e, nesse sentido, conterão os 
limites precisos da descentralização política do sistema. 
O modo de integração das diversas esferas de governo e dos 
organismos privados que atuarão no setor, é que constitui, 
propriamente, o problema administrativo da descentralização. 

 

Desse modo, atendendo ao mandamento constitucional, a União é responsável 

pela coordenação geral e pela edição das normas gerais, norteando as ações 

desenvolvidas pelos Estados, pelos Municípios e pelas entidades beneficentes e de 

assistência social. 

Por outro lado, observando as limitações impostas pelo mandamento 

constitucional e pelas normas gerais acerca da descentralização, os Estados, os 

Municípios e as entidades privadas (entidades beneficentes e de assistência social) 

possuem a responsabilidade pela coordenação e execução dos programas no 

subsistema da assistência social. 

Não obstante à responsabilidade pela coordenação e execução dos 

programas, os Estados, os Municípios e as entidades privadas (entidades 

beneficentes e de assistência social) não possuem qualquer poder de decisão acerca 

dos recursos públicos que são destinados ao subsistema da assistência social, ou 

seja, possuem apenas estruturas instrumentais e funções operacionais para a 

efetivação dos objetivos da assistência social.512 

A descentralização político-administrativa é extremamente importante para a 

efetivação dos objetivos da assistência social, sobretudo em decorrência das 

diferentes características regionais presentes em nosso país, entretanto, a arquitetura 

 
511 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 124-125. 
512 Ibid., p. 125. 
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desta descentralização deve ser com rigor projetada e alinhada, a fim de evitar a má 

gestão dos programas. 

No tocante à participação da população na formulação das políticas públicas e 

no controle das ações governamentais, o artigo 204 da Carta Magna e o artigo 5º da 

Lei nº 8.742/1993 foram taxativos ao instituírem a descentralização e a 

democratização da gestão do subsistema da assistência social, permitindo a 

participação da população, por meio de organizações representativas. 

Em 15 de outubro de 2004, a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) foi aprovada por intermédio da Resolução nº 145 do Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS) e, no ano seguinte, em 15 de julho de 2005, a Norma 

Operacional Básica da Assistência Social (NOB/SUAS) foi aprovada pela Resolução 

nº 130 do CNAS, engendrando os alicerces para a implantação e a consolidação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o escopo de criar um sistema 

público, não contributivo, descentralizado e participativo, a fim de realizar a função de 

gestão do subsistema da assistência social e efetivar os preceitos emanados da Carta 

Magna e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Além da intenção no sentido de cumprir as diretrizes estabelecidas para a 

descentralização e a democratização da gestão do subsistema da assistência social 

e de outros objetivos estabelecidos, as referidas medidas foram adotadas com a 

finalidade precípua de efetivação da assistência social na forma da política de Estado, 

reafirmando o direito subjetivo dos indivíduos à assistência social e a responsabilidade 

do Estado na sua implementação. 

Em que pese o fornecimento das bases para a implantação do Sistema Único 

de Assistência Social, a Norma Operacional Básica da Assistência Social 

(NOB/SUAS) foi apresentada e aprovada com a característica de recomendação. No 

entanto, esta situação foi solucionada pela promulgação da Lei nº 12.435, de 06 de 

julho de 2011, na medida em que alterou a redação do artigo 6º da Lei nº 8.742/1993 

e, consequentemente, regulamentou o SUAS e os seus objetivos. 

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993513, 

estabeleceu a função e os objetivos do Sistema Único de Assistência Social, veja-se: 

 

 
513  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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Art. 6o A gestão das ações na área de assistência social fica 
organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, 
denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os 
seguintes objetivos:  
I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo 
articulado, operam a proteção social não contributiva; 
II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos 
e benefícios de assistência social, na forma do art. 6o-C; 
III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na 
organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 
assistência social; 
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais 
e municipais;  
V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 
assistência social; 
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e 
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. 

 

Diante da implantação do SUAS, percebe-se a intenção de arquitetar a 

descentralização e a democratização no subsistema da assistência social e, ao 

mesmo tempo, de alinhar as ações por meio de uma gestão organizada por este 

sistema único, demonstrando que a sua criação está ligada à necessidade precípua 

de efetivação dos objetivos da assistência social. 

O Sistema Único de Assistência Social é composto pelos entes federativos, 

pelos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência 

social, sendo que cada ente federativo é responsável, observando os princípios e 

diretrizes da assistência social, pela fixação da sua Política de Assistência Social. 

Ressalta-se que, atualmente, o Ministério da Cidadania 514  é responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social, conforme disposto no § 2º e 

no § 3º do artigo 6º e no artigo 8º da Lei nº 8.742/1993. 

Da mesma forma, a Lei nº 12.435/2011 alterou a redação do artigo 16 da Lei nº 

8.742/1993 para estabelecer que o Conselho Nacional de Assistência Social, os 

Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal e os Conselhos Municipais de Assistência Social são as instâncias 

deliberativas do SUAS, mantendo a determinação no sentido de que as referidas 

instâncias deliberativas possuem caráter permanente e composição paritária entre o 

 
514 O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) foi extinto pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 
2019, sendo transformado, em conjunto com o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte, no 
Ministério da Cidadania, ou seja, as suas funções foram atribuídas ao Ministério da Cidadania. 
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governo e a sociedade civil, bem como incluindo determinação acerca da vinculação 

dos Conselhos de Assistência Social ao órgão gestor da assistência social. 

Ademais, impende destacar que o Conselho Nacional de Assistência Social, 

instituído pela Lei nº 8.742/1993, possui a função de órgão superior de deliberação 

colegiada e está atualmente vinculado à estrutura do Ministério da Cidadania, com 

supedâneo no artigo 17 do aludido diploma legal. 

De acordo com o mesmo dispositivo legal, o CNAS é composto por um número 

total de dezoito membros e respectivos suplentes, estruturado, em atendimento à 

regra de composição paritária, por nove membros representantes governamentais e 

nove membros representantes da sociedade civil. 

As competências do CNAS foram elencadas nos incisos do artigo 18 da Lei nº 

8.742/1993, destacam-se a competência para aprovar a Política Nacional de 

Assistência Social (inciso I), para normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços públicos e privados de assistência social (inciso II); zelar pela efetivação do 

sistema descentralizado e participativo de assistência social (inciso V) e convocar 

ordinariamente, a cada quatro anos, a Conferência Nacional de Assistência Social 

(inciso VI), entre outras competências importantes. 

Na concepção de Wagner Balera515, as Conferências de Assistência Social e o 

Conselho de Assistência Social desempenham tarefas fundamentais no subsistema 

da assistência social, pois exercem indispensável tarefa para a efetivação da 

descentralização, para o estabelecimento da unidade de ação e de sentido e para a 

implantação dos programas de assistência social. 

Além disso, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)516 e o Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)517 compõem essa rede 

 
515 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 175-178. 
516 O § 1º do artigo 6º-C da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, apresentou a seguinte definição 
para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): “Art. 6o-C. [...] § 1o  O Cras é a unidade 
pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e 
risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e 
à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.” 
BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 11 ago. 2020. 
517 O § 2º do artigo 6º-C da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, apresentou a seguinte definição 
para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): “Art. 6o-C. [...] § 2o  O Creas 
é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de 
serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação 
de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.” 
Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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descentralizada de proteção no subsistema da assistência social e desempenham 

papel fundamental na inclusão e proteção social dos indivíduos518. 

Em relação à organização da assistência social, cumpre destacar que a Lei nº 

12.435/2011, entre outras alterações, incluiu o artigo 6º-A, os seus dois incisos e o 

seu parágrafo único na Lei nº 8.742/1993, estabelecendo uma organização por meio 

de dois tipos de proteção, mais especificamente da proteção social básica e da 

proteção social especial. 

O artigo 6º-A da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 519 , dividiu a 

organização da assistência social desta forma: 

 

Art. 6o-A.  A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de 
proteção: 
I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento 
das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 
para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 
Parágrafo único.  A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos 
das proteções da assistência social que identifica e previne as 
situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. 

 

Examinando estes dois tipos de proteção social, proteção social básica e 

proteção social especial, José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior520 

destacam: 

 

Muito embora encontramos na LOAS somente a Proteção Social 
Básica e a Proteção Social Especial, a PNAS/NOB/Suas preveem uma 
especificação desta segunda proteção, que passa a dividir-se em 
Média e de Alta Complexidade. 

 
518 A importância das funções desenvolvidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ficam evidentes na leitura 
do §3º do artigo 6º-C da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, vejamos: “Art. 6o-C. [...] § 3o  Os 
Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface 
com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 11 ago. 2020. 
519 Ibid. 
520 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 59. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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Em ambas sempre teremos o traço em comum do fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários, sendo destinada aquelas 
populações ou pessoas que apresentam alguma vulnerabilidade 
social, em decorrência das inúmeras privações e aspectos que 
circundam nossa realidade: falta ou insuficiência de renda, acesso a 
bens e serviços, incapacidade laboral etc.). Elas, igualmente, buscam 
prevenir situações de risco por meio da aquisição ou aperfeiçoamento 
das potencialidades destas pessoas ou grupos vulneráveis. 

 

Ressalte-se que, observando as peculiaridades de cada tipo de proteção, os 

entes públicos e/ou as entidades e organizações de assistência social vinculadas ao 

SUAS possuem a responsabilidade de ofertar diretamente esses dois tipos de 

proteção social, sendo ofertadas, sobretudo, no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), conforme determinação expressa nos artigos 6º-B e 6º-C da Lei nº 

8.742/1993. 

Portanto, constata-se a importância desta organização e gestão 

descentralizada e democratizada da assistência social, em razão da possibilidade de 

ampliação do alcance das ações socioassistenciais, do acesso e participação da 

população na formulação das políticas públicas e no controle das ações 

governamentais, como também do fornecimento de mecanismos para implementar os 

objetivos da assistência social e, por conseguinte, efetivar a proteção social de todos 

os indivíduos. 

 

5.1.6 Espécies de prestações da Assistência Social 

 

A rede protetiva do subsistema da assistência social é composta pelos 

benefícios, serviços, programas de assistência social e projetos de enfrentamento da 

pobreza, ambos delimitados no capítulo IV da Lei nº 8.742/1993 e nas suas 

respectivas seções. 

A efetivação da assistência social não será instrumentalizada somente pela 

concessão de benefícios ou prestações pecuniárias, uma vez que poderá ser 

efetivada também por outros meios, por exemplo dos serviços, dos programas e dos 

projetos que integram essa importante rede protetiva. 

Outrossim, todas as espécies de prestações que compõem a rede protetiva da 

assistência social serão concedidas independentemente da contribuição direta do 

assistido ao sistema de seguridade social, tendo em vista que, diferentemente do que 
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ocorre na previdência social, a análise para a efetivação das prestações neste 

subsistema é pautada no requisito norteador da necessidade, ou seja, não existe a 

vinculação da efetividade prestacional ao requisito da contributividade. 

Em relação aos benefícios que integram o subsistema da assistência social, 

impende destacar que a Lei nº 8.742/1993 realizou a divisão destes benefícios 

assistenciais em duas espécies distintas, mais especificamente no benefício de 

prestação continuada (BPC) e nos benefícios eventuais. 

Segundo Carlos Jorge Martins Simões521: 

 

Os benefícios assistenciais, garantidos a qualquer um do povo, desde 
que carente, são de dois tipos: de prestação continuada (BPC) e 
eventuais. 
São os únicos benefícios, deste tipo, previstos na LOAS. Mas os 
programas de transferência de renda do governo são também 
benefícios não contributivos, no âmbito da denominada renda de 
cidadania, posto que a assistência social não se restringe a políticas 
para pessoas carente e pobres, mas também à proteção social, 
dirigida a pessoas em circunstâncias difíceis de vulnerabilidade e 
riscos sociais. 

 

Conquanto haja a integração dos programas de transferência de renda522 no 

rol das prestações pecuniárias assistenciais, a Lei nº 8.742/1993 estabeleceu a 

distinção entre as prestações da assistência social e quais as espécies que compõem 

os denominados benefícios deste subsistema. 

Analisando a nomenclatura empregada pela Lei nº 8.742/1993 para realizar a 

distinção entre os benefícios da assistência social, percebe-se uma pequena 

imprecisão na forma como estas nomenclaturas foram utilizadas para caracterizar 

cada benefício, entretanto, existem diferenças significativas entre os tipos de 

benefícios assistenciais. 

A espécie denominada de benefício de prestação continuada (BPC) abrange o 

principal benefício do subsistema da assistência social, considerando que o referido 

benefício assistencial consiste na prestação de um salário mínimo aos idosos ou 

 
521 SIMÕES, Carlos. Curso de direito do serviço social. 3. São Paulo: Cortez, 2009, p. 326. (grifos 
do autor) 
522 José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior enquadram a transferência de renda no 
rol das espécies que compõem os denominados benefícios da assistência social, afirmando que a 
transferência de renda: “[...] preveem programas que atendam aos que encontram-se na condição de 
pobreza, vulnerabilidades e outras formas de privações de direitos, de modo a permitir o repasse direto 
de recursos dos fundos de Assistência Social diretamente aos beneficiários, como forma de acesso à 
renda.” COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica 
de Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 60. 
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pessoas com deficiência, desde que estes comprovem não possuir os meios 

necessários para prover seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família. 

O BPC possui supedâneo jurídico consubstanciado no artigo 203, inciso V, da 

Constituição Federal de 1988. Em atendimento ao mandamento impositivo fixado na 

parte final do texto deste dispositivo constitucional, o legislador ordinário editou a Lei 

nº 8.742/1993 e regulamentou o benefício de prestação continuada na seção I, do 

capítulo IV, da referida legislação ordinária. 

A intenção de apresentar a definição básica do BPC nesta parte do estudo 

possui somente o escopo de fornecer os instrumentos necessários para estabelecer 

a diferenciação entre o aludido benefício e os benefícios eventuais, já que as 

características do benefício de prestação continuada serão abordadas, de forma 

pormenorizada, em tópico específico. 

Conforme já destacado, além do benefício de prestação continuada, os 

benefícios eventuais também integram o gênero dos benefícios assistenciais e, 

portanto, integram o subsistema da assistência social. 

Os benefícios eventuais foram elencados no artigo 22 da Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993523: 

 

Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões 
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias 
do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. 
§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo 
serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e 
previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em 
critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de 
Assistência Social. 
§ 2o  O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e 
Municípios dele participantes, poderá propor, na medida das 
disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a 
instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de 
idade. 
§ 3o Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados 
com aqueles instituídos pelas Leis nº 10.954, de 29 de setembro de 
2004, e nº 10.458, de 14 de maio de 2002. 

 

 
523  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 12 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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A principal diferença entre essas duas espécies de benefícios assistenciais, 

benefício de prestação continuada e benefícios eventuais está justamente ligada ao 

caráter da eventualidade, tendo em vista que, como a própria nomenclatura já 

prenuncia, os benefícios eventuais possuem o caráter da eventualidade ligado à 

condição de efetivação e de pagamento das prestações pecuniárias. 

Nesse contexto, José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior524 

destacam que os benefícios eventuais são temporários, ou seja, não são 

considerados benefícios de trato continuado e sucessivo. 

Além deste caráter de prestação pecuniária provisória, os benefícios eventuais 

são prestações suplementares direcionadas às situações de nascimento, morte, 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública525. 

Seguindo esse entendimento, constata-se que os benefícios eventuais foram 

criados e delimitados com o escopo de estabelecer uma rede protetiva subsidiária 

para as necessidades temporárias dos indivíduos e das famílias, sendo que outros 

benefícios eventuais poderão ser criados, observando os limites impostos pelo § 2º 

do artigo 22 da Lei nº 8.742/1993, para cumprir essa finalidade protetiva. 

Porém, o artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.742/1993, estabeleceu uma limitação 

acerca da cumulação para os benefícios eventuais, pois estes não poderão ser 

cumulados com o Programa Bolsa-Renda para o atendimento aos agricultores 

familiares atingidos pelos efeitos da estiagem, em estado de calamidade pública ou 

situação de emergência (Lei nº 10.458, de 14 de maio de 2002) e com o Auxílio 

Emergencial Financeiro para atendimento à população atingida por desastres, em 

estado de calamidade pública ou situação de emergência (Lei nº 10.954, de 29 de 

setembro de 2004). 

 
524 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 157. 
525 Para José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior: “Os auxílios nascimento e funeral 
são exemplos de benefícios eventuais, concedidos aos hipossuficientes e necessitados quando da 
ocorrência de um destes eventos. São também aqueles benefícios concedidos em decorrência de 
fatores da natureza, tais como enchentes, secas, por exemplo, que agravam justamente a vida dos 
mais pobres e necessitados de auxílio e proteção social nestes momentos da vida. [...] A calamidade 
pública trazida pela pandemia mundial, decretada devido ao novo coronavírus (COVID-19), traz um 
exemplo de aplicabilidade dos benefícios eventuais da Lei 8.742/1993, art. 22, justamente porque os 
municípios, conforme estabelecerem seus respectivos Conselhos de Assistência Social, poderão fazer 
uso desses benefícios para fornecer benefícios pecuniários aos necessitados e vulneráveis.” Ibid., p. 
157. 
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Ademais, cumpre mencionar que os serviços integrantes da rede protetiva do 

subsistema da assistência social foram delineados no artigo 23 da Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993526. 

O dispositivo legal, acima mencionado, utilizou a nomenclatura “serviços 

socioassistenciais”, cuja finalidade é melhorar a vida da população, para definir as 

ações direcionadas às necessidades básicas dos indivíduos.  

No tocante aos programas de assistência social, a Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993527, instituiu a delimitação dos aludidos programas em sua seção 

IV, do capítulo IV, fornecendo assim o fundamento jurídico para estes integrantes da 

rede protetiva do subsistema da assistência social. 

Os programas de assistência social possuem o objetivo precípuo de qualificar, 

incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais por meio de um 

 
526 O artigo 23 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, estabeleceu que: “Art. 23. Entendem-se 
por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população 
e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes 
estabelecidos nesta Lei. § 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. § 2o Na 
organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros: I - às 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 
da Constituição Federal e na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); II - às pessoas que vivem em situação de rua.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 12 ago. 2020. 
527 Diante da importância dos programas de assistência social e das suas funções no subsistema da 
assistência social, convém destacar as delimitações estabelecidas pela Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, veja-se: “Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações 
integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. § 1º Os programas de que trata este 
artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e 
princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social. § 2o Os programas 
voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o 
benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 desta Lei. Art. 24-A. Fica instituído o Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social básica e consiste na 
oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho 
social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos 
vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar 
e comunitária. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif. Art. 24-
B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), 
que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais 
com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. Parágrafo único. 
Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi. Art. 24-C. Fica instituído o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de 
Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com 
famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho. § 1o O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada 
pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a 
retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, 
ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. § 2o As crianças e os adolescentes 
em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das situações de 
trabalho infantil.” Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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conjunto integrado e complementar de ações delimitadas para tal finalidade, nos 

termos do artigo 24 da Lei nº 8.742/1993. 

Nessa esteira, demonstra-se a importância do desenvolvimento efetivo dos 

programas de assistência social, na medida em que a implementação das suas ações 

deve provocar um reflexo positivo na efetivação dos benefícios e serviços 

assistenciais. 

Os projetos de enfrentamento da pobreza também compõem este rol de 

prestações assistenciais e integram a rede protetiva do subsistema da assistência 

social, sendo que o seu conceito e as suas delimitações foram elencados nos artigos 

25 e 26 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993528. 

A política desenvolvida, com vista a estimular as ações de implementação dos 

projetos de enfrentamento da pobreza, reveste-se de caráter indispensável para 

fornecer mecanismos aptos a fomentar o cumprimento dos objetivos fundamentais de 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. 

Realizando uma crítica acerca de algumas ações redundantes mantidas pelo 

governo federal no subsistema da assistência social, Fábio Zambitte Ibrahim 529 

destaca: 

 

Além do benefício de prestação continuada, tradicionalmente 
conhecido como a prestação assistencial por excelência, o governo 
federal tem mantido diversas ações neste segmento, muitas vezes 
incorrendo em redundâncias, com várias ações de mesma natureza 
em paralelo, incrementando-se os custos dos programas e perdendo-
se em efetividade. 
 

Não obstante à necessidade da definição do conteúdo das prestações 

assistenciais e da delimitação exata do seu alcance para dar melhor cumprimento aos 

objetivos da assistência social530, impende destacar a importância da implementação 

 
528 Os artigos 25 e 26 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, apresentaram os projetos de 
enfrentamento da pobreza: “Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a 
instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e 
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria 
das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 
meio-ambiente e sua organização social. Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza 
assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e 
em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade 
civil.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 12 ago. 2020. 
529 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
25. (grifo do autor) 
530 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. 8. São Paulo: LTr, 2016, p. 180. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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destas prestações assistenciais para a efetivação da proteção social de todos os 

indivíduos. 

Em seguida, observando o objeto central desta dissertação, são abordadas, de 

forma pormenorizada, as características do benefício de prestação continuada, devido 

à imprescindibilidade deste benefício para a promoção do bem-estar e da justiça 

social. 

 

5.2 Benefício de prestação continuada 

 

5.2.1 Definição e enquadramento legal 

 

O benefício de prestação continuada (BPC) está previsto no artigo 203, inciso 

V, da Constituição Federal de 1988 e possui caráter de benefício assistencial, 

independendo da contribuição direta do assistido para que seja concedido, bastando 

a comprovação dos seus requisitos para que o indivíduo tenha direito ao referido 

benefício da assistência social. 

A previsão do benefício de prestação continuada foi insculpida no artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal de 1988531, da seguinte forma: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
[…] 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. 

 

Neste sentido, o benefício de prestação continuada possui supedâneo 

constitucional e corresponde ao pagamento de um salário mínimo, efetuado de forma 

mensal, aos idosos ou pessoas com deficiência que comprovem a denominada 

situação de necessidade econômica. 

Essa raiz constitucional concede força normativa ao BPC e institui uma 

verdadeira bússola para a implementação deste direito, demonstrando também a 

 
531 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 15 ago.2020. 
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preocupação do legislador constituinte com a redução das desigualdades sociais e 

com a proteção social dos indivíduos. 

No tocante à aplicabilidade e eficácia deste direito social prestacional 

(prestações sociais em sentido estrito), Ingo Wolfgang Sarlet532 destaca: 

 

[…] os direitos fundamentais a prestações são inequivocamente 
autênticos direitos fundamentais, constituindo (justamente em razão 
disto) direito imediatamente aplicável, nos termos do disposto no art. 
5º, § 1º, de nossa Constituição. A exemplo das demais normas 
constitucionais e independentemente de sua forma de positivação, os 
direitos fundamentais prestacionais, por menor que seja sua 
densidade normativa ao nível da Constituição, sempre estarão aptos 
a gerar um mínimo de efeitos jurídicos, sendo, na medida desta 
aptidão, diretamente aplicáveis, aplicando-se-lhes (com muito mais 
razão) a regra geral, já referida, no sentido de que inexiste norma 
constitucional destituída de eficácia e aplicabilidade. 

 

Em que pese a impossibilidade de exclusão total da natureza negativa (a 

exemplo dos direitos de defesa que possuem o objeto pautado nas abstenções do 

Estado para conservar uma situação existente), presente em alguns direitos sociais 

prestacionais, cumpre destacar que estes direitos sociais prestacionais possuem 

natureza predominantemente positiva, consistindo na prestação de natureza fática, 

originada da conduta positiva do Estado ou, em alguns casos, dos particulares que 

são destinatários da norma, com o escopo de implementar a prestação e realizar a 

igualdade material.533 

José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior 534  ressaltam a 

natureza de direito fundamental social do BPC e as limitações da legislação 

infraconstitucional ocasionadas por esta natureza: 

 

Trata-se de um direito fundamental social delineado na própria norma 
constitucional, característica jurídica que impõe que a hermenêutica 
deste benefício, posteriormente definida em norma infraconstitucional, 
obedece aos objetivos constitucionais. Ademais, seguindo a lógica de 
interpretação que é relativa aos direitos fundamentais, esse direito não 
pode ser reduzido indevidamente pela norma infraconstitucional sob a 
premissa de que deva ser regulamentado ou condicionado. 

 
532 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2012, p. 250. 
533 Ibid., p. 251-253. 
534 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 105-106. 
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O benefício de prestação continuada foi instituído e regulamentado pela Lei nº 

8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), tendo em vista que o 

legislador ordinário atendeu ao mandamento fixado na parte final do inciso V, artigo 

203, da Carta Magna. 

Desta forma, além da definição engendrada pelo inciso V do artigo 203 da Carta 

Magna, o conceito do benefício de prestação continuada também foi apresentado no 

caput do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993535: 

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

 

Respeitando a intenção do legislador constituinte, o caput do artigo 20 da Lei 

nº 8.742/1993 praticamente replicou a definição engendrada pelo dispositivo 

constitucional. No entanto, utilizou a nomenclatura atualizada acerca da pessoa com 

deficiência e estabeleceu o critério da idade para a definição da pessoa idosa, sendo 

que esta nomenclatura e o critério da idade foram objetos de discussões e de algumas 

mudanças que serão abordadas posteriormente. 

Impende ainda destacar que o benefício de prestação continuada foi 

regulamentado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, sendo que a 

definição deste benefício assistencial, disposta no caput do artigo 20 da Lei nº 

8.742/1993, foi replicada no caput do artigo 1º do aludido Decreto536. 

Contudo, os três parágrafos que compõem o artigo 1º do Decreto nº 6.214, de 

26 de setembro de 2007537, reforçaram que o benefício de prestação continuada é 

 
535  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 17 ago. 2020. 
536 O artigo 1º, caput, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, dispõe que: “Art. 1o O Benefício 
de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia 
de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos 
ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família.” BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 17 ago. 
2020. 
537 Nesse sentido, os três parágrafos do artigo 1º do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, 
estabeleceram que: “Art. 1o [...] § 1º O Benefício de Prestação Continuada integra a proteção social 
básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, instituído pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS. § 2o O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e 
integrado às demais políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção 
social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos 
sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.742, de 1993. § 3o A plena 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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constitutivo da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e que integra a 

proteção social básica, com o objetivo de garantir a universalização dos direitos 

sociais e a proteção social dos indivíduos, por meio do fornecimento de condições, a 

fim de atender as contingências sociais e de mecanismos para o enfrentamento da 

pobreza. No entanto, a plena efetivação dos objetivos deste benefício assistencial 

exige a manutenção de uma ação integrada às demais ações das políticas setoriais 

desenvolvidas em outros campos. 

O benefício de prestação continuada será concedido independentemente da 

contribuição direta do assistido, na medida em que possui caráter assistencial e não 

é um benefício previdenciário, bastando somente a comprovação dos requisitos 

exigidos pela legislação para que o aludido benefício assistencial seja garantido ao 

indivíduo. 

Ressalte-se que a legislação instituiu alguns requisitos que devem ser 

conjuntamente comprovados para que o benefício de prestação continuada seja 

garantido ao indivíduo, ou seja, o preenchimento de somente um dos requisitos não 

garante a sua concessão, devendo assim comprovar que é idoso ou pessoa com 

deficiência e a situação de necessidade, para, assim, fazer jus ao benefício 

assistencial. 

Apresentando a definição e os requisitos do benefício de prestação continuada, 

Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto Bassetto e Marcelo Eduardo Rossitto 

Bassetto538 enfatizam: 

 

[...] é um direito fundamental destinado a amparar a pessoa com 
deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, garantindo-
lhes o recebimento de um salário mínimo mensal. 
Por ser uma prestação de natureza assistencial, o BPC-LOAS 
independe de prévias filiação e contribuição à Seguridade Social. No 
entanto, para que seja concedido o benefício assistencial, 
inicialmente, devem ser observadas as duas condições estabelecidas 

 
atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do Benefício de Prestação Continuada exige 
que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas 
setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, 
segurança alimentar, habitação e educação.” BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso 
em: 17 ago. 2020. 
538 BASSETTO, Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto; BASSETTO, Marcelo Eduardo Rossitto. 
BPC-LOAS: análise da exigência do prazo mínimo de dois anos para a caracterização da incapacidade 
face à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. In: SERAU JÚNIOR, 
Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo, custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. São Paulo: LTr, 2018, p. 75. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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no dispositivo constitucional: a) idade avançada ou deficiência; b) não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida pela 
família. 

 

Por outro lado, Társis Nametala Sarlo Jorge539 apresenta uma definição restrita 

do benefício de prestação continuada, vinculando a concessão deste benefício 

assistencial àqueles indivíduos excluídos do sistema previdenciário: 

 

Trata-se de benefício concedido àqueles excluídos do sistema 
previdenciário. É benefício inserido no âmbito da assistência social, 
um dos pilares do nosso Sistema de Seguridade Social. Na dicção da 
lei, será devido àquele que, sem ter cobertura previdenciária, não pode 
prover o seu sustento por meio de seu trabalho, nem tem família que 
o faça. 

 

O benefício de prestação continuada será concedido, em regra, para aquele 

indivíduo que não esteja resguardado pela rede protetiva do subsistema da 

previdência social, desde que preenchidos e comprovados os requisitos exigidos pela 

legislação vigente. 

Essa regra advém também da limitação imposta pelo artigo 20, § 4º, da Lei nº 

8.742/1993, sendo que este dispositivo legal vedou expressamente a possibilidade de 

cumulação do benefício de prestação continuada com qualquer outro benefício no 

âmbito da seguridade social ou de outro regime. Porém, convém sopesar que o trecho 

final da redação insculpida no § 4º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, autorizou a 

cumulação do benefício de prestação continuada com a pensão especial de natureza 

indenizatória e com as prestações oriundas da assistência médica. 

Independentemente desta discussão, o benefício de prestação continuada 

apenas será concedido caso o indivíduo comprove a implementação dos requisitos 

exigidos pela legislação vigente. 

Logo, percebe-se que o benefício de prestação continuada possui o escopo 

precípuo de garantir o mínimo existencial, para que o idoso ou a pessoa com 

deficiência possa sobreviver de forma digna na sociedade, realizando assim a 

inclusão social dos indivíduos, a fim de reduzir as desigualdades sociais existentes e 

fornecer proteção aos mesmos. 

 

 
539 JORGE, Társis Nametala Sarlo. Manual dos benefícios previdenciários. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 22. 
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5.2.2 Assistidos 

 

A instituição do benefício de prestação continuada pela Carta Magna está 

diretamente ligada à finalidade de garantir aos indivíduos uma subsistência digna, 

preenchendo os espaços protetivos deixados pelo subsistema da previdência social 

ao garantir o pagamento mensal do benefício assistencial540, de forma personalíssima 

e independentemente da contribuição direta do assistido ao sistema de seguridade 

social, no valor de um salário mínimo aos idosos e às pessoas com deficiência que 

comprovem a situação de necessidade. 

Diante da própria definição do benefício de prestação continuada, constata-se 

que os idosos e as pessoas com deficiência foram enquadrados no rol de assistidos 

deste benefício assistencial. 

Nesse sentido, após a comprovação da situação de necessidade ou do critério 

da hipossuficiência econômica (também denominado de requisito da miserabilidade), 

estarão enquadrados como assistidos, ou seja, aptos a receber o benefício de 

prestação continuada, os idosos ou as pessoas com deficiência. 

As limitações estabelecidas pela legislação infraconstitucional acerca dos 

assistidos que possuem direito ao benefício de prestação continuada serão 

posteriormente estudadas, atendendo ao objeto específico do presente trabalho. 

Entretanto, cumpre analisar quais os idosos e as pessoas com deficiência que terão 

direito ao referido benefício assistencial. 

 

5.2.2.1 Pessoa com deficiência 

 

Em relação à definição da pessoa com deficiência, antes de abordar os 

requisitos atuais para a sua caracterização, necessário se faz destacar que esta 

definição sofreu algumas alterações no decorrer dos anos. 

 
540 Ressalte-se que, os artigos 21 e 21-A da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, estipularam 
algumas situações para a revisão, suspensão, cessação e cancelamento do benefício de prestação 
continuada, entre essas situações: “Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a 
cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. § 1º O 
pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, 
ou em caso de morte do beneficiário. § 2º O benefício será cancelado quando se constatar 
irregularidade na sua concessão ou utilização.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 18 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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A redação original do artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/1993541, vinculava a 

definição da “pessoa portadora de deficiência” à situação da incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho. 

Na época, a interpretação literal, acerca da incapacidade para a vida 

independente, e a aplicação da redação original deste dispositivo legal ocasionavam 

a exclusão de inúmeras pessoas incapazes para o trabalho e para prover o próprio 

sustento, bem como violavam diretamente o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 

A grande discussão acerca do critério da incapacidade para a vida 

independente impulsionou a edição da Súmula 29542, por meio do julgamento da 

matéria pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, veja-se o enunciado da referida Súmula: “Para os efeitos do art. 

20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só 

aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a 

impossibilita de prover ao próprio sustento.” 

Desta forma, a Súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais adotou o entendimento ampliado do 

critério de incapacidade para a vida independente ao incluir a pessoa impossibilitada 

de prover ao próprio sustento. 

Posteriormente, a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011543, alterou a redação 

original do artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/1993, vinculando a definição da pessoa com 

deficiência à situação de impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual 

ou sensorial, bem como exigia o prazo mínimo de dois anos de incapacidade para a 

 
541 A redação original do artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, estabelecia: “Art. 20. […] § 2º Para efeito 
de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8742-7-dezembro-1993-363163-publicacaooriginal-1-
pl.html. Acesso em: 18 ago. 2020. 
542 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula 29. Data do julgamento: 12 de dezembro de 2005. Publicação no Diário da Justiça: 13 de 
fevereiro de 2006, p. 1043. Disponível em: https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=29. 
Acesso em: 18 ago. 2020. 
543 O inteiro teor da alteração ocasionada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, definia: “Art. 
20. […] § 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se: I - pessoa com deficiência: aquela 
que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 
demais pessoas; II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência 
para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.” BRASIL. Lei nº 12.435, 
de 06 de julho de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12435.htm#art1. Acesso em: 18 ago. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8742-7-dezembro-1993-363163-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8742-7-dezembro-1993-363163-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
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vida independente e para o trabalho, como requisito configurador do denominado 

impedimento de longo prazo. 

Logo em seguida, o artigo 20, § 2º, da Lei nº 8.742/1993 foi alterado pela Lei nº 

12.470, de 31 de agosto de 2011544, retirando deste parágrafo o prazo mínimo de dois 

anos de incapacidade para a vida independente e para o trabalho, com a consequente 

inclusão do § 10 neste artigo, a fim de designar o prazo mínimo de dois anos dos 

efeitos produzidos pelo impedimento como requisito configurador do denominado 

impedimento de longo prazo. 

Finalmente, a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), alterou a redação, ventilada pelo § 2º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993545, para definir o perfil da pessoa com deficiência que fará jus à 

concessão do benefício de prestação continuada: 

 

Art. 20. [...] 
§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 

 

Apesar da evolução interpretativa acerca da definição da pessoa com 

deficiência, para fins de concessão do benefício de prestação continuada, e da 

consequente supressão do termo incapacidade para a vida independente da sua 

definição, necessário se faz destacar que a Súmula 29 da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais não foi cancelada 

até os dias hodiernos, todavia, constata-se que esta Súmula perdeu grande parte da 

sua eficácia de aplicabilidade em decorrência da mencionada supressão546. 

 
544 A alteração ocasionada pela Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011, instituía: “Art. 20. […] § 2º Para 
efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. [...] § 10 Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins 
do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.” BRASIL. Lei nº 
12.470, de 31 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12470.htm#art3. Acesso em: 18 ago. 2020. 
545  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 18 ago. 2020. 
546 Nesse contexto, Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha destaca que: “[...] a súmula foi editada em 2005, 
quando ainda vigorava a redação original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93, a qual previa o requisito 
da incapacidade para a vida independente. Contudo, mesmo para a interpretação do seu atual 
conteúdo, a súmula 29 pode ser ainda um precioso instrumento.” CUNHA, Ricarlos Almagro Vitoriano. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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A definição da pessoa com deficiência, acima consignada, demonstra que a 

legislação infraconstitucional estabeleceu critérios rigorosos para a comprovação da 

situação que ensejará a concessão do benefício de prestação continuada. 

Porém, a definição da pessoa com deficiência e os critérios que foram 

estabelecidos pela legislação infraconstitucional não podem ser assumidos em caráter 

demasiadamente restritivo547 para a concessão do benefício de prestação continuada, 

sob pena de limitação excessiva do alcance deste benefício assistencial e de violação 

expressa aos preceitos alçados pela Carta Magna. 

A aplicação literal e restritiva dos critérios para a definição da pessoa com 

deficiência deve ser substituída por uma análise detalhada acerca da deficiência e do 

grau de impedimento de cada indivíduo. 

Esta análise detalhada deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, por meio do modelo de avaliação biopsicossocial, nos termos do § 1º, 

artigo 2º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015548. 

Antes do advento da Lei nº 13.146/2015, a avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento para fins de concessão do benefício de prestação continuada era 

realizada por médicos peritos e assistentes sociais, por consequente avaliação 

médica e avaliação social, conforme disposto no artigo 20, § 6º, da Lei nº 8.742, de 

 
Súmula 29. In: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino (Coord.). Comentários às súmulas da 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, Centro de Estudos 
Judiciários, 2016, p. 168. 
547 CUNHA, Ricarlos Almagro Vitoriano. Súmula 29. In: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino 
(Coord.). Comentários às súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, Centro de Estudos Judiciários, 2016, p. 167. 
548 O artigo 2º, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, dispõe que: “Art. 2º […] § 1º A avaliação da 
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores 
socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a 
restrição de participação. § 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.” 
BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art105. Acesso em: 19 ago. 
2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art105
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07 de dezembro de 1993549 e no artigo 16, § 1º e § 2º, do Decreto nº 6.214, de 26 de 

setembro de 2007550. 

Todavia, este modelo de avaliação integrado, instituído pela Lei nº 

13.146/2015, denominado de biopsicossocial, agrega o modelo médico e o modelo 

social ao realizar uma análise ampliada e contextualizada com diversos fatores (por 

exemplo os socais, ambientais e econômicos), com o fito de avaliar a deficiência e o 

grau de impedimento para a implementação das políticas públicas, entre elas a 

concessão do benefício de prestação continuada. 

A utilização deste modelo biopsicossocial é fundamental para a verificação da 

existência do impedimento de longo prazo e para a concessão do benefício de 

prestação continuada, ou seja, esta verificação deve ser realizada por meio da análise 

detalhada acerca da deficiência e do grau de impedimento de cada indivíduo. 

Conforme destacado anteriormente, o requisito configurador do impedimento 

de longo prazo, utilizado para definir a pessoa com deficiência que faz jus à concessão 

do benefício de prestação continuada, já foi objeto de discussões e de algumas 

mudanças. 

O artigo 20, § 10, da Lei nº 8.742/1993, prevê o prazo mínimo de dois anos dos 

efeitos produzidos pelo impedimento como requisito configurador do denominado 

impedimento de longo prazo. 

Diante da discussão sobre o prazo mínimo para a configuração do impedimento 

de longo prazo, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais editou a Súmula 48, com a seguinte redação original 551 : “A 

 
549 No tocante à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, o artigo 20, § 6º, da Lei nº 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993, estabelece: “Art. 20 [...] § 6º A concessão do benefício ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica 
e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 18 ago. 2020. 
550 Nesse contexto, o artigo 16, § 1º e § 2º, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, estabelece: 
“Art. 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e 
do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, 
Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, 
aprovada pela 54a Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. § 1o A avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica. 
§ 2o A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação médica 
considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limitação 
do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades.” 
BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 17 ago. 
2020. 
551 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino (Coord.). Comentários às súmulas da Turma Nacional 
de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Turma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício 

assistencial de prestação continuada.” 

Contudo, a Súmula 48 552  da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais foi alterada na sessão do dia 25 de 

abril de 2019, em reflexo do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação 

de Lei Federal (PEDILEF) nº 0073261-97.2014.4.03.6301, em 25 de abril de 2018, 

passando a adotar o seguinte enunciado: 

 

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação 
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se 
confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, 
exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração 
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início 
do impedimento até a data prevista para a sua cessação. 

 

A modificação no enunciado da Súmula 48 da TNU, estabelecendo novamente 

o prazo mínimo de dois anos para a configuração do impedimento de longo prazo, 

seguiu o entendimento adotado após a inclusão do § 10 no artigo 20 da Lei nº 

8.742/1993. 

Ressalte-se que, após o julgamento do PEDILEF nº 0073261-

97.2014.4.03.6301, o Decreto nº 9.462, de 08 de agosto de 2018, alterou a redação 

do § 6º, do artigo 16, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007553, para 

estabelecer benéfica ressalva no tocante à comprovação da existência de 

impedimentos de longo prazo: 

 

Art. 16. [...] 
§ 6º Na hipótese de não ser possível prever a duração dos 
impedimentos a que se refere o inciso I do § 5º, mas existir a 
possibilidade de que se estendam por longo prazo, o benefício poderá 
ser concedido, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social. 

 

 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, Centro de Estudos Judiciários, 2016, p. 
32. 
552 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula 48. Data do julgamento: 25 de abril de 2019. Publicação no Diário da Justiça: 29 de abril de 
2019, DJe nº 40. Disponível em: https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=48. Acesso em: 
19 ago. 2020. 
553  BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 19 ago. 
2020. 

https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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De tal modo, conclui-se que o estabelecimento do prazo mínimo de 

impedimento como requisito para a caracterização do conceito de pessoa com 

deficiência e para a consequente concessão do benefício de prestação continuada 

ultrapassa os limites delineados pela Carta Magna e viola diretamente os seus 

objetivos, bem como viola diretamente o princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 

 

5.2.2.2 Idoso 

 

Prosseguindo na análise dos assistidos do benefício de prestação continuada, 

cumpre mencionar que o requisito da idade, necessário para caracterizar determinada 

pessoa como idosa e para habilitá-la ao requerimento deste benefício assistencial, 

também já foi objeto de algumas mudanças ao longo do tempo. 

A redação original do artigo 20, caput, da Lei nº 8.742/1993, estabelecia a idade 

mínima de setenta anos como requisito caracterizador da pessoa idosa que faz jus ao 

benefício de prestação continuada. 

De acordo com a redação original das disposições gerais e transitórias da Lei 

nº 8.742/1993, o artigo 38 desta legislação estipulava uma redução progressiva da 

idade mínima, sendo que a idade mínima seria reduzida para sessenta e sete anos 

após vinte e quatro meses do início da concessão e, para sessenta e cinco anos, após 

quarenta e oito meses do início da concessão. 

Entretanto, a limitação da idade mínima e a regra da redução progressiva deste 

critério, fixadas pelos referidos dispositivos legais, foram alteradas em razão da 

conversão da Medida Provisória nº 1.599-51, de 18 de novembro de 1998, na Lei nº 

9.720, de 30 de novembro de 1998. 

O artigo 1º, da Lei nº 9.720/1998, alterou a idade mínima e a regra da redução 

progressiva fixada no artigo 38 da Lei nº 8.742/1993, reduzindo a idade mínima para 

sessenta e sete anos e estabelecendo o marco temporal em 01 de janeiro de 1998, 

para o início da adoção deste critério. 

Posteriormente, o artigo 38, da Lei nº 8.742/1993, foi revogado pelo artigo 3º 

da Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011; porém, a promulgação desta legislação 

ordinária apresentou nova redação ao caput do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, 
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instituindo a idade mínima de sessenta e cinco anos como requisito caracterizador da 

pessoa idosa que faz jus ao benefício de prestação continuada. 

Em 01 de outubro de 2003, foi promulgada a Lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso) 

e fixou a idade de sessenta anos como requisito caracterizador da pessoa idosa, 

entretanto, esta idade não foi utilizada pela Lei nº 8.742/1993, na medida em que 

limitou o acesso ao benefício de prestação continuada às pessoas com sessenta e 

cinco anos ou mais. 

Nesse contexto, Fábio Zambitte Ibrahim 554  afirma: “Apesar da Lei nº 

10.741/2003 fixar a idade de 60 anos como paradigma para a qualificação da pessoa 

como idosa, o benefício assistencial restou limitado aos idosos necessitados com mais 

de 65 anos.” 

Porém, compete delimitar que a própria Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 

2003555, ressaltou o critério da idade mínima de sessenta e cinco anos ao abordar, em 

seu Capítulo VIII, o tema da assistência social. 

Em que pesem as alterações introduzidas pelas legislações no critério da idade 

mínima e as divergências verificadas no Estatuto do Idoso acerca da idade mínima 

para caracterizar a pessoa como idosa, impende ressaltar que o critério da idade para 

caracterização da pessoa como idosa e o enquadramento como assistido do benefício 

de prestação continuada ficaram estabelecidos em sessenta e cinco anos ou mais 

pelo caput do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993. 

 

5.2.3 Requisitos 

 

A delimitação dos destinatários do benefício de prestação continuada 

confunde-se com o próprio estudo acerca dos requisitos necessários para o acesso 

ao benefício assistencial, haja vista que a concessão deste direito está atrelada à 

comprovação da idade ou deficiência, nos moldes estabelecidos pela legislação. 

Entretanto, além de comprovar os requisitos da idade e deficiência, os 

indivíduos devem comprovar a situação de necessidade ou o critério da 

 
554 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
19. 
555 O artigo 34, caput, da Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, destacou: “Art. 34. Aos idosos, a 
partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-
la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da 
Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.” BRASIL. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 20 ago.2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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hipossuficiência econômica (também denominado requisito da miserabilidade) para 

que o benefício de prestação continuada seja garantido nos termos do caput do artigo 

20 da Lei nº 8.742/1993. 

Após a fixação dos destinatários selecionados pela legislação para receber o 

benefício de prestação continuada, prossegue-se na realização do necessário e 

apurado estudo sobre o requisito econômico, na medida em que a Constituição 

Federal de 1988 instituiu, no inciso V do artigo 203, que o benefício de prestação 

continuada seria a garantia, destinada aos idosos e pessoas com deficiência 

necessitadas, de um salário mínimo mensal.  

Porém, o requisito de necessidade econômica foi genericamente estabelecido 

pelo mencionado artigo, pois destacou apenas que necessitados seriam aqueles que 

não possuem meios para se sustentar e que a família não possa prover tal sustento, 

cabendo à legislação ordinária promover a regulamentação dos critérios para a 

concessão deste benefício assistencial. 

Diante da incumbência imposta pela Carta Magna no sentido da 

regulamentação do benefício de prestação continuada, o legislador ordinário editou a 

Lei nº 8.742/1993, definindo o critério de necessidade econômica no § 3º do artigo 20, 

ou seja, estabeleceu quem são os idosos e as pessoas com deficiência necessitadas 

que fazem jus ao benefício mencionado. 

A redação original do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993556, prescrevia: “Art. 20. […] § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção 

da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Analisando o referido dispositivo legal, nota-se que a legislação ordinária 

considerou aquelas famílias que percebam uma renda mensal per capita inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo como incapazes para fornecer o sustento necessário 

aos idosos e pessoas com deficiência. 

A definição da incapacidade financeira emanada do artigo 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/1993, refletiu, indubitavelmente, na criação de um critério objetivo de 

necessidade econômica para concessão do benefício de prestação continuada. 

Nesse sentido, ao estabelecer um critério objetivo para a análise da 

necessidade dos indivíduos, o legislador ordinário limitou demasiadamente o acesso 

 
556  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 20 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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ao benefício de prestação continuada, pois excluiu os idosos e as pessoas com 

deficiência que, apesar de possuírem uma condição de necessidade, não estão 

enquadrados neste rol delimitado de necessitados, em razão da renda mensal per 

capita familiar ultrapassar o limite de 1/4 (um quarto) do salário mínimo fixado pela 

legislação. 

O estabelecimento deste critério objetivo pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 

8.742/1993, restringindo drasticamente o acesso ao benefício de prestação 

continuada, impulsionou uma grande discussão acerca da possível 

inconstitucionalidade do dispositivo legal, na medida em que o referido limite viola 

diretamente os preceitos instituídos pelo inciso V, artigo 203, da Carta Magna, bem 

como os objetivos que foram amplamente engendrados no texto constitucional. 

Utilizando o argumento no sentido de que o critério limitador, estabelecido pela 

legislação ordinária, contrariou o artigo 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988, 

o Procurador-Geral da República interpôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI), tombada sob o número 1232-DF, suscitando a análise da inconstitucionalidade 

do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/1993. 

No dia 27 de agosto de 1998, a ADI nº 1232-DF foi julgada improcedente pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), consignando o entendimento de que o § 3º do artigo 

20 da Lei nº 8.742/1993 não infringiu ou restringiu os preceitos estabelecidos pelo 

inciso V do artigo 203 da Carta Magna, haja vista que a legislação ordinária somente 

estabeleceu um critério objetivo que foi autorizado pela própria determinação de 

regulamentação do benefício assistencial, estampada na parte final do texto deste 

dispositivo constitucional. Veja-se a ementa do julgamento proferido pela Suprema 

Corte557: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI 
FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O 
BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A 
RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS 
CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À 
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. 

 
557 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n º 1232-DF. 
Relator: Ministro Ilmar Galvão. Redator para o Acórdão: Ministro Nelson Jobim. Requerente: 
Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Data do 
julgamento: 27 de agosto de 1998. Publicação no Diário da Justiça: 01 de junho de 2001, DJ 01-06-
2001 PP-00075, EMENT VOL-02033-01 PP-00095. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1609716. Acesso em: 20 ago. 2020. (grifo no 
original) 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1609716
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ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO 
ASSISTENCIAL DO ESTADO.  
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 

 

Desta forma, o STF entendeu que o dispositivo questionado da legislação 

ordinária (artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/1993) não era inconstitucional, mantendo 

assim o limite objetivo fundado na renda mensal per capita familiar inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo, para a concessão do benefício de prestação continuada. 

Em que pese a ausência de declaração da inconstitucionalidade do § 3º, do 

artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, os votos proferidos pelo Ministro Relator Ilmar Galvão 

e pelo Ministro Sepúlveda Pertence 558  no julgamento da ADI nº 1232-DF 

possibilitaram a utilização de outras hipóteses para a caracterização e a comprovação 

da situação de incapacidade econômica, nos seguintes termos: 

 

[...] 
O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO - (Relator): [...] 
Na realidade, não se pode vislumbrar inconstitucionalidade no texto 
legal, posto revelar ele uma verdade irrefutável, seja, a de que é 
incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência 
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do 
salário mínimo. 
A questão que resta é a de saber se com a hipótese prevista pela 
norma é a única suscetível de caracterizar a situação de incapacidade 
econômica da família do portador de deficiência ou do idoso inválido. 
Revelando-se manifesta a impossibilidade da resposta positiva, que 
afastaria grande parte dos destinatários do benefício assistencial 
previsto na Constituição, outra alternativa não resta senão emprestar 
ao texto impugnado interpretação segundo a qual não limita ele os 
meios de prova da condição de miserabilidade da família do 
necessitado deficiente ou idoso. 
Meu voto, portanto, com o parecer, julga procedente apenas em parte 
a ação, para o efeito acima explicitado. 
[...] 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: Sr. Presidente, 
considero perfeita a inteligência dada ao dispositivo constitucional, no 
parecer acolhido pelo Relator, no sentido de que o legislador deve 
estabelecer outras situações caracterizadoras da absoluta 
incapacidade de manter-se o idoso ou deficiente físico, a fim de 
completar a efetivação do programa normativo de assistência contido 
no art. 203 da Constituição. A meu ver, isso não a faz inconstitucional 

 
558 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n º 1232-DF. 
Relator: Ministro Ilmar Galvão. Redator para o Acórdão: Ministro Nelson Jobim. Requerente: 
Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Data do 
julgamento: 27 de agosto de 1998. Publicação no Diário da Justiça: 01 de junho de 2001, DJ 01-06-
2001 PP-00075, EMENT VOL-02033-01 PP-00095. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1609716. Acesso em: 20 ago. 2020. (grifos no 
original) 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1609716
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nem é preciso dar interpretação conforme à lei que estabeleceu uma 
hipótese objetiva de direito à prestação assistencial do Estado. 
Haverá, aí, inconstitucionalidade por omissão de outras hipóteses? A 
meu ver, certamente sim, mas isso não encontrará remédio nesta ação 
direta. 
Julgo improcedente a ação. 

 

Logo, constata-se que o resultado advindo do julgamento improcedente da ADI 

nº 1232-DF não pacificou a discussão acerca do critério objetivo e da possibilidade da 

utilização de outras hipóteses para a caracterização e a comprovação da condição de 

hipossuficiência econômica, na medida em que as próprias decisões do Supremo 

Tribunal Federal, emanadas de alguns recursos e algumas reclamações, eram 

contrárias ao entendimento fixado no julgamento da referida ADI e, por conseguinte, 

admitiam a utilização de outros meios para a caracterização e a comprovação da 

situação de incapacidade econômica. 

Indubitavelmente, os votos proferidos pelo Ministro Relator Ilmar Galvão e pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da ADI nº 1232-DF, foram utilizados 

como fundamentação técnica em várias decisões proferidas pelos tribunais do país, 

no sentido de não limitar a caracterização da situação de incapacidade econômica 

apenas ao critério objetivo estabelecido pela legislação ordinária e permitir a utilização 

de outros meios para a sua comprovação. 

Em razão da controvérsia estabelecida e na tentativa de pacificar o 

entendimento sobre este tema, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 

dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 11, por meio do julgamento 

proferido em 05 de abril de 2004, para fixar o entendimento acerca da possibilidade 

da utilização de outros meios para a caracterização e a comprovação da denominada 

situação de miserabilidade do postulante. 

Nesse contexto, a Súmula 11 da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais559 estabeleceu: 

 

A renda mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do 
salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial 
previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que 
comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante. 

 
559 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula 11. Data do julgamento: 05 de abril de 2004. Publicação no Diário da Justiça: 14 de abril de 
2004, pg. 00322. Disponível em: https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=11. Acesso em: 
20 ago. 2020. 

https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=11
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No entanto, a Súmula 11 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais foi cancelada em 24 de abril de 2006560, em consequência do 

julgamento da ADI nº 1232-DF pelo STF, modificando o entendimento no tocante ao 

direito do postulante de comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica por 

meio de outros meios, bem como ocasionando limitação do acesso ao benefício de 

prestação continuada e do direito à proteção social. 

Por outro lado, algumas decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) adotaram entendimento diverso daquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal, 

admitindo que o critério objetivo estabelecido pela legislação ordinária não era 

absoluto, ou seja, o referido critério consistia apenas no limite mínimo imposto pela 

legislação e não inviabilizava a adoção de outros meios para a comprovação da 

denominada situação de miserabilidade. 

Entre as decisões proferidas pelo STJ, interessante destacar o entendimento 

firmado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 523.864-SP561, 

veja-se a ementa: 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DA 
PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 20, § 3º, 
DA LEI Nº 8.742/93. 
I - A assistência social foi criada com o intuito de beneficiar os 
miseráveis, pessoas incapazes de sobreviver sem a ação da 
Previdência. 
II - O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é o único 
critério válido para comprovar a condição de miserabilidade 
preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar 
per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser considerada como 
um limite mínimo, um quantum objetivamente considerado 
insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do idoso, o que 
não impede que o julgador faça uso de outros fatores que tenham o 
condão de comprovar a condição de miserabilidade do autor. 
Precedentes. 
Agravo regimental desprovido. 

 
560 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula 11. Data do cancelamento: 24 de abril de 2006. Publicação no Diário da Justiça: 12 de maio 
de 2006, pg. 00604. Disponível em: https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=11. Acesso 
em: 20 ago. 2020. 
561 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 523.864-SP 
(2003/0042959-8). Relator: Ministro Felix Fischer. Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS. Agravada: Conceição Lúcia de Oliveira Docusse. Data do julgamento: 26 de agosto de 2003. 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=423075&n
um_registro=200300429598&data=20031020&formato=PDF. Acesso em: 21 ago. 2020. (grifos no 
original) 

https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=11
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=423075&num_registro=200300429598&data=20031020&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=423075&num_registro=200300429598&data=20031020&formato=PDF
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Perlustrando o entendimento adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, constata-se a flexibilização do critério objetivo estabelecido pelo artigo 20, 

§ 3º, da Lei nº 8.742/1993, em consequência da possibilidade de utilização de outros 

meios de prova para a comprovação da situação de miserabilidade. 

Posteriormente, em razão da multiplicidade de recursos especiais interpostos 

com temática idêntica, o STJ admitiu o Recurso Especial nº 1.112.557-MG como 

representativo da controvérsia (Tema Repetitivo 185), sendo que o Ministro Relator 

Napoleão Nunes Maia Filho, por meio da decisão monocrática, publicada no Diário da 

Justiça em 19 de junho de 2009, submeteu o julgamento deste Recurso Especial à 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinou a suspensão de todos 

os recursos nos tribunais de segunda instância que versavam sobre a mesma 

controvérsia. 

No dia 20 de novembro de 2009, a decisão prolatada pela Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.112.557-MG562 foi 

publicada no Diário da Justiça com a seguinte ementa: 

 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 
POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE 
PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR 
FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
[...] 
4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade 
da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia das 
condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser 
interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e 
economicamente vulnerável. 
5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 
considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 
outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 
necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 
quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo.  

 
562  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.112.557-MG (2009/0040999-9). 
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Recorrente: Y G P S (Menor), representada por Cíntia 
Débora Pereira Souza. Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Data do julgamento: 28 
de outubro de 2009. Publicação no Diário da Justiça: 20 de novembro de 2009. Terceira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=924960&n
um_registro=200900409999&data=20091120&formato=PDF. Acesso em: 21 ago. 2020. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=924960&num_registro=200900409999&data=20091120&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=924960&num_registro=200900409999&data=20091120&formato=PDF
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6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre 
convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de 
tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor 
da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de 
prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se 
pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento 
probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar. 
7. Recurso Especial provido. 

 

Diante do julgamento proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.112.557-

MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 

185563: 

 

A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 
considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 
outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 
necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 
quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo. 

 

Nessa esteira, o STJ firmou o entendimento a respeito da possibilidade de 

flexibilização do critério objetivo, estabelecido pelo artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, 

adotando o posicionamento no sentido da utilização deste critério objetivo apenas 

como grau mínimo para o reconhecimento da situação de miserabilidade, 

reconhecendo a possibilidade da utilização de outros meios de prova para a 

comprovação da aludida situação. 

Da mesma forma, a TNU seguiu o entendimento de que a comprovação da 

situação de miserabilidade não estava adstrita somente ao critério objetivo 

estabelecido pela legislação ordinária. 

O STF também firmou o entendimento de que o critério objetivo de 

miserabilidade, estabelecido pelo § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, não era 

absoluto, possibilitando a sua flexibilização ao permitir a aferição do estado de 

necessidade, por intermédio de outros meios probatórios. 

 
563  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 185. Processo: Recurso Especial nº 
1.112.557-MG (2009/0040999-9). Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Recorrente: Y G P S 
(Menor), representada por Cíntia Débora Pereira Souza. Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS. Data do julgamento: 28 de outubro de 2009. Publicação no Diário da Justiça: 20 de novembro 
de 2009. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&
sg_classe=REsp&num_processo_classe=1112557. Acesso em: 21 ago. 2020. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1112557
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1112557
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Por efeito das reiteradas decisões proferidas em diversos tribunais do país 

sobre a flexibilização do critério de miserabilidade, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, por meio da decisão publicada em 11 de abril de 2008 nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 567.985/MT 564 , a existência de repercussão geral da 

matéria, consignando o seguinte teor na ementa: 

 

REPERCUSSÃO GERAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 
PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO - RENDA PER CAPITA 
FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 203, 
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado 
Maior. 

 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso 

Extraordinário nº 567.985-MT 565  no dia 18 de abril de 2013, reconhecendo a 

inconstitucionalidade do § 3º, artigo 20, da Lei nº 8.742/1993. Contudo, houve 

somente a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem a pronúncia de nulidade, 

nos seguintes termos: 

 

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao 
deficiente. Art. 203, V, da Constituição. 
[...] 
3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos 
preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos 
critérios definidos pela Lei 8.742/1993.  
A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à 
controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda 
familiar per capita estabelecido pela LOAS.  
Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se 
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se 
avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes 
idosos ou deficientes.  
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais 
elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais 
como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 

 
564 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral. Processo: Recurso Extraordinário nº 
567.985-MT. Relator: Ministro Marco Aurélio. Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
Recorrido: Alzira Maria de Oliveira Souza. Data do julgamento: 08 de fevereiro de 2008. Publicação no 
Diário da Justiça: 11 de abril de 2008, DJe-065, DIVULG 10-04-2008, PUBLIC 11-04-2008, EMENT 
VOL-02314-08, PP-01661). Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral14/false. Acesso em: 22 ago. 2020. 
565 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 567.985-MT. Relator: Ministro 
Marco Aurélio. Redator para o Acórdão: Ministro Gilmar Mendes. Recorrente: Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. Recorrido: Alzira Maria de Oliveira Souza. Data do julgamento: 18 de abril de 
2013. Publicação no Diário da Justiça: 03 de outubro de 2013, DJe-194, DIVULG 02-10-2013, PUBLIC 
03-10-2013, RTJ VOL-00236-01, PP-00113. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Disponível 
em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur243572/false. Acesso em: 22 ago. 2020. (grifos no 
original) 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral14/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur243572/false
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10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 
9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 
a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas.  
O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a 
rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos 
critérios objetivos.  
Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização 
decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e 
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos 
patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de 
outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).  
4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 
nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.  
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

 

Não obstante ao reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem a 

pronúncia de nulidade, do § 3º, artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, constata-se que a 

decisão, emanada pelo STF, reconheceu indiretamente a possibilidade da 

flexibilização do critério objetivo estabelecido pela legislação ordinária para a 

comprovação da denominada situação de miserabilidade. 

Examinando o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 567.985/MT, José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau 

Júnior566 advertem que a obrigatoriedade da constatação do denominado estado de 

miserabilidade configurou verdadeiro retrocesso: 

 

Entendemos como retrocesso essa posição que aponta pela 
miserabilidade, porque não há na CF/1988 nenhuma alusão a essa 
condição para que os desprovidos dos mínimos sociais façam jus à 
Assistência Social. O critério estabelecido pelo constituinte é o da 
“necessidade”, e necessidade não é o mesmo que miserabilidade. 
Vale dizer que toda pessoa “miserável” é necessitada (no sentido de 
que não possui as mínimas condições de prover sua subsistência 
material), mas a recíproca nem sempre é verdadeira, pois em muitos 
casos há a necessidade não há a miséria [...]. 

 

Apesar da evidenciada utilização do termo miserabilidade e da possível 

imposição para a constatação desta situação de miserabilidade, entende-se que a 

decisão do STF autorizou a possibilidade da flexibilização do critério objetivo instituído 

pela legislação ordinária. 

 
566 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 118. 
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Impende destacar que o STF não modulou os efeitos da decisão para adotar o 

prazo de validade da norma e não instituiu quaisquer parâmetros para a devida 

aferição do estado de miserabilidade, autorizando, por consequência lógica, a 

utilização do livre convencimento motivado da autoridade julgadora, para avaliar o 

estado de miserabilidade capaz de justificar a concessão do benefício de prestação 

continuada aos indivíduos. 

Seguindo esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 79 567 , por 

julgamento proferido em 15 de abril de 2015 no Pedido de Uniformização de 

Interpretação de Lei Federal nº 0528310-94.2009.4.05.8300, fixando o seguinte 

enunciado: 

 

Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a 
comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de 
assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça 
ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal. 

 

Para Douglas Camarinha Gonzales568: 

 

A Súmula 79 busca, pois, conferir um mínimo de segurança 
processual aos milhares de processos que tramitam no País, 
justamente para conferir critérios homogêneos, seguros e aptos a 
atingir os verdadeiros legitimados à assistência social propugnada 
pelo legislador – os vulneráveis socialmente e sem condições de 
prover sua renda de per si ou pela família. 

 

Adotando o entendimento emanado pelo STF, em 06 de julho de 2015, a Lei nº 

13.146 incluiu o § 11 no artigo 20º da Lei nº 8.742/1993, no sentido de reconhecer a 

possibilidade de utilização de outros elementos probatórios para a caracterização da 

situação de miserabilidade e vulnerabilidade social. 

A ausência de determinação específica no texto da Constituição Federal de 

1988 não está ligada à concessão de carta branca ou poder ilimitado ao legislador 

 
567 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula 79. Data do julgamento: 15 de abril de 2015. Publicação no Diário da Justiça: 24 de abril de 
2015, pg. 00162. Disponível em: https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=79. Acesso em: 
23 ago. 2020. 
568  GONZALES, Douglas Camarinha. Súmula 79. In: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino 
(Coord.). Comentários às súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, Centro de Estudos Judiciários, 2016, p. 401. 

https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=79
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ordinário para editar leis e estabelecer limites, na medida em que a criação e edição 

de qualquer legislação deve observar, imprescindivelmente, as regras, os princípios, 

os objetivos e os limites impostos pela Carta Magna. 

Da mesma forma, em que pese o papel fundamental exercido pelo Poder 

Judiciário na interpretação das leis, cumpre ressaltar que a ausência de balizas acerca 

do critério objetivo não autoriza a ilimitada interpretação subjetiva da autoridade 

julgadora ao prolatar sua decisão, haja vista que esta interpretação também deve 

observar, necessariamente, os ditames impostos pela Carta Magna e, sobretudo, 

deve ficar atrelada às circunstâncias do caso específico sob a ótica do princípio da 

dignidade da pessoa humana, com o escopo de garantir proteção social aos 

indivíduos, com vista a assegurar o mínimo necessário para uma existência digna. 

Recentemente, a Lei nº 13.981, de 23 de março de 2020, alterou, de modo 

significativo, a redação do § 3º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, estabelecendo 

novo critério objetivo de renda familiar mensal per capita, inferior a 1/2 (meio) salário 

mínimo, ou seja, ampliou o critério objetivo para a caracterização da condição de 

hipossuficiência econômica ou da situação de vulnerabilidade social dos idosos e das 

pessoas com deficiência aptas a receber o benefício de prestação continuada. 

Essa alteração legislativa foi ocasionada pela conversão do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) nº 55, de 27 de março de 1996 (Projeto de Lei nº 3055, de 1997 - 

Câmara dos Deputados), na Lei nº 13.981/2020, em razão da aprovação pelo 

Congresso Nacional depois de aproximadamente vinte e quatro anos de tramitação. 

Apesar do veto total emitido pelo Presidente da República (Veto nº 55/2019), 

sob os fundamentos de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o 

Congresso Nacional rejeitou o aludido veto presidencial e, posteriormente, o PLS nº 

55/1996 (PL nº 3055/1997 - Câmara dos Deputados) foi convertido na Lei nº 

13.981/2020. 

Todavia, o Secretário Executivo do Ministério da Economia formulou 

representação, com pedido de medida cautelar, junto ao Tribunal de Contas da União 

(TCU), utilizando o argumento de que a alteração promovida pela aprovação do PLS 

nº 55/1996 (PL nº 3055/1997 - Câmara dos Deputados) ocasiona potenciais despesas 

sem a criação da respectiva fonte de custeio. 

A medida cautelar suscitada nos autos da representação nº 011.564/2020-2, 

que tramita junto ao TCU, foi concedida pelo despacho prolatado pelo Ministro Relator 

Bruno Dantas, no sentido de suspender a aplicação das alterações ocasionadas pela 
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aprovação do PLS nº 55/1996 (PL nº 3055/1997 - Câmara dos Deputados) até a 

implementação de todas as condições previstas na legislação, entre elas a indicação 

da fonte de custeio. 

Em seguida, os efeitos da medida cautelar foram suspensos pelos Ministros do 

Tribunal de Contas da União, em sessão plenária realizada no dia 18 de março de 

2020 (Acórdão nº 593/2020 emanado pelo plenário do TCU), determinando o 

sobrestamento da representação e a apresentação pelo Ministério da Economia do 

plano de ações para a execução das alterações promovidas pelo PLS nº 55/1996 (PL 

nº 3055/1997 - Câmara dos Deputados)569, sendo que o mérito da representação nº 

011.564/2020-2 ainda está pendente de julgamento. 

Paralelo a isso, o Presidente da República propôs a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 662, requerendo liminarmente 

a suspensão dos efeitos oriundos da aprovação do PLS nº 55/1996 (PL nº 3055/1997 

- Câmara dos Deputados) ou da legislação originada pela sua conversão, sob o 

fundamento de que as alterações promovidas provocam elevadas despesas sem a 

criação da respectiva fonte de custeio. 

Após a conversão do PLS nº 55/1996 (PL nº 3055/1997 - Câmara dos 

Deputados) na Lei nº 13.981/2020, o Presidente da República requereu o aditamento 

da inicial para atacar especificamente a Lei nº 13.981/2020 e o recebimento da ADPF 

como Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com o fito de evitar a perda do objeto 

da ação e de obter a declaração de inconstitucionalidade das alterações promovidas 

na redação do § 3º, artigo 20, da Lei nº 8.742/1993. 

No dia 03 de abril de 2020, o Ministro Gilmar Mendes recebeu a aludida 

demanda como Ação Direta de Inconstitucionalidade e concedeu parcialmente a 

medida cautelar suscitada, no sentido de suspender a eficácia da nova redação 

atribuída pela Lei nº 13.981/2020 ao § 3º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, até a 

indicação da respectiva fonte de custeio. 

Ressalte-se que a redação do § 3º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, foi 

novamente alterada pela promulgação da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, tendo 

 
569 A determinação de apresentação pelo Ministério da Economia do plano de ações para a execução 
das alterações promovidas pelo PLS nº 55/1996 (PL nº 3055/1997 - Câmara dos Deputados) foi 
posteriormente considerada insubsistente pelos Ministros do TCU, por meio do provimento parcial, em 
sessão plenária realizada no dia 03 de junho de 2020, do pedido de reexame interposto pela Secretaria 
Executiva do Ministério da Economia, nos termos do Acórdão nº 1417/2020 emanado pelo plenário do 
TCU. 
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em vista que a referida legislação instituiu, entre outras alterações, parâmetros 

adicionais para a caracterização da situação de vulnerabilidade social, bem como 

estabeleceu marcos temporais para a aplicação gradativa do critério objetivo de renda 

mensal per capita familiar. 

A nova alteração na legislação foi originada pela aprovação do Congresso 

Nacional da conversão do Projeto de Lei nº 1066/2020 (PL nº 9236/2017 - Câmara 

dos Deputados) na Lei nº 13.982/2020. 

Desta forma, a nova redação do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993570, institui: “Art. 20. […] § 3º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja: I - igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de 

dezembro de 2020;” 

O Presidente da República vetou parcialmente a proposta de alteração 

implementada pelo Projeto de Lei nº 1066/2020 (PL nº 9236/2017 - Câmara dos 

Deputados), convertido na Lei nº 13.982/2020 (Veto nº 3/2020), destacando-se o veto 

presidencial no tocante à inclusão do inciso II no § 3º, do artigo 20, da Lei nº 

8.742/1993, porquanto o aludido inciso estipulava o critério objetivo de renda familiar 

mensal per capita inferior a 1/2 (meio) salário mínimo para a caracterização da 

situação de vulnerabilidade social, sendo que esta ampliação do critério objetivo seria 

utilizada a partir de 01 de janeiro de 2021. 

Em 12 de agosto de 2020, o plenário do Congresso Nacional deliberou, por 

meio de votação em globo dos vetos pela manutenção realizada na sessão virtual na 

Câmara dos Deputados, no sentido da manutenção do Veto nº 3/2020, emitido pelo 

Presidente da República. 

Contudo, a manutenção da redação atual do artigo 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/1993, ocasionará verdadeira lacuna normativa a partir de 01 de janeiro de 2021, 

em razão da destituição da regulamentação do artigo 203, inciso V, da Carta Magna, 

bem como afetará a produção dos efeitos práticos desta norma constitucional para a 

concessão do benefício de prestação continuada, pois o critério objetivo de renda 

familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo será 

válido até o dia 31 de dezembro de 2020, evidenciando a necessidade da publicação 

 
570  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 23 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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de uma Medida Provisória ou da aprovação de uma lei ordinária até o referido prazo 

para solucionar esta lacuna normativa.571 

Para José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior572: 

 

Essa instabilidade normativa reintroduzirá no âmbito da Assistência 
Social a mesma discussão que ocorreu no início dos anos 1990 a 
respeito da necessidade de regulamentação (então originária) da 
CF/1988, art. 203, V. [...] 
Caso não ocorra o advento dessa nova norma jurídica, a partir de 2021 
será retomada a discussão a respeito da inconstitucionalidade por 
omissão em torno da política assistencial, e poderá se seguir uma 
nova onda de intensa judicialização a respeito de qual norma jurídica 
será aplicável nesse caso. 

 

Ademais, a Lei nº 13.982/2020 também incluiu o artigo 20-A na Lei nº 

8.742/1993, em decorrência do estado de calamidade pública e da emergência de 

saúde pública, ocasionado pela pandemia do Covid-19, estabelecendo a possibilidade 

de ampliação do critério objetivo de renda familiar mensal per capita para até 1/2 

(meio) salário mínimo, definindo ainda alguns fatores para a aferição e a ampliação 

deste critério até o referido limite, por meio de escalas graduais, definidas pelo 

regulamento. 

As inúmeras alterações legislativas e discussões jurídicas acerca do critério 

objetivo de renda para a caracterização da situação de vulnerabilidade social 

demonstram a complexidade da matéria e a importância deste debate, na medida em 

que as situações de instabilidade legislativa e jurídica provocam enorme insegurança 

e a possibilidade da exclusão de diversos indivíduos necessitados deste indispensável 

mecanismo de proteção social. 

Após o delineamento dos requisitos subjetivos e do estudo sobre o critério de 

necessidade econômica, convém estabelecer o conceito de família, uma vez que a 

sua definição está diretamente atrelada à caracterização da vulnerabilidade social, 

pois o benefício de prestação continuada somente será concedido ante a 

comprovação de incapacidade financeira da família para o provimento do sustento da 

pessoa com deficiência ou do idoso necessitado573. 

 
571 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 122-123. 
572 Ibid., p. 123. 
573 Neste contexto, Marcelo Leonardo Tavares destaca: “A responsabilidade pelo sustento das pessoas 
é inicialmente do círculo familiar (arts. 229 e 230 da Constituição c/c art. 1.694, do Código Civil) e, 
supletivamente, do Poder Público. Sendo assim, somente haverá direito às prestações assistenciais se 
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Sem adentrar ao instigante debate inerente à delimitação do conceito de 

família, em atendimento ao objeto central desta dissertação, este tópico limita-se à 

definição de família fornecida pela legislação para fins de caracterização da situação 

de vulnerabilidade social e de concessão do benefício de prestação continuada. 

O artigo 20, § 1º, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993574, estabeleceu 

a composição familiar da seguinte forma: 

 

Art. 20. […] 
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. 

 

Deste modo, o § 1º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 apresentou a definição 

de família por meio da sua própria composição; porém, instituiu alguns limites para 

esta composição familiar, entre eles a necessidade de residir sob o mesmo teto. 

Na concepção de Fábio Zambitte Ibrahim575: 

 

Não se deve aqui aplicar o conceito mais amplo de família previsto nas 
Leis nº 10.219/2001 e 10.689/2003, que é exposto como “a unidade 
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela 
possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, 
vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição 
de seus membros”. A LOAS possui conceito específico para os fins do 
benefício assistencial de prestação continuada, e a tentativa de 
adoção de conceitos outros, ainda que previstos em leis assistenciais 
diversas, é evidente tentativa de restringir uma garantia social 
assegurada pela Constituição. 

 

Logo, os integrantes do núcleo familiar foram especificamente delineados no § 

1º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, e a ampliação indevida deste rol poderá 

ocasionar a restrição do acesso ao benefício de prestação continuada. 

 
não houver meios próprios ou familiares de sustento da pessoa.” TAVARES, Marcelo Leonardo. 
Previdência e assistência social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 215-216. 
574  BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 24 ago. 2020. (grifo no original) 
575 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 25. Rio de Janeiro: Impetus, 2020, p. 
21. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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Entretanto, o III Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF) 

aprovou o Enunciado nº 51576, consignando o seguinte entendimento: “O art. 20, 

parágrafo primeiro, da Lei 8742/93 não é exauriente para delimitar o conceito de 

unidade familiar.” 

Conquanto não possuam natureza jurídica de lei e não possuam força 

vinculante, os Enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais 

geralmente são adotados no âmbito dos Juizados Especiais Federais, sendo 

utilizados como orientação interpretativa da legislação. 

Ocorre que o § 1º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 não deixou margem 

interpretativa para a ampliação ou alteração do núcleo familiar, na medida em que 

apresentou detalhadamente todos os integrantes e as limitações para a composição 

do núcleo familiar. 

No mesmo sentido, de acordo com o referido dispositivo legal, os integrantes 

devem, obrigatoriamente, viver sob o mesmo teto para compor o conceito de família 

utilizado na caracterização da situação de vulnerabilidade social e para a concessão 

do benefício de prestação continuada. 

Além dos requisitos acima estudados, impende destacar que a Lei nº 13.846, 

de 18 de junho de 2019577, incluiu o § 12 no artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 e, 

consequentemente, estabeleceu as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou 

CadÚnico) como novos requisitos para a concessão, manutenção e revisão do 

benefício de prestação continuada. 

O trecho final do texto incluído no § 12 do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 

remeteu à aplicabilidade dos requisitos aos termos previstos no regulamento do 

benefício de prestação continuada (Decreto nº 6.214/2007). 

Antes da edição da Lei nº 13.846/2019, o artigo 12 do Decreto nº 6.214, de 26 

de setembro de 2007578, já havia adotado, indevidamente, os requisitos limitadores 

 
576 BRASIL. Associação dos Juízes Federais do Brasil. Enunciado nº 51. III Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais Federais – FONAJEF, outubro de 2006. Disponível em: 
https://www.ajufe.org.br/fonajef/enunciados-fonajef/258-enunciados-iii-fonajef?start=20. Acesso em: 
24 ago. 2020. 
577 A Lei nº 13.846/2019 foi promulgada em razão da conversão da Medida Provisória nº 871, de 18 de 
janeiro de 2019. 
578 O artigo 12 do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, estabeleceu que: “Art. 12. São 
requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. 
§ 1º O beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização no CadÚnico terá seu benefício suspenso 
após encerrado o prazo estabelecido na legislação. § 2º O benefício será concedido ou mantido apenas 

https://www.ajufe.org.br/fonajef/enunciados-fonajef/258-enunciados-iii-fonajef?start=20
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acerca da necessidade de inscrições junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 

ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou 

CadÚnico) para a concessão, manutenção e revisão do benefício de prestação 

continuada. 

Examinando atentamente o artigo 12 do Decreto nº 6.214/2007, constata-se 

que o requisito limitador de acesso ao benefício de prestação continuada foi incluído 

sem qualquer previsão ou autorização da Lei nº 8.742/1993, ou seja, a ausência de 

previsão na legislação ordinária demonstra o descumprimento da função precípua do 

Decreto no sentido de regulamentar a lei. 

Somente em 18 de junho de 2019, por meio da edição da Lei nº 13.846, foi 

incluída no § 12 do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 essa autorização para a utilização 

dos requisitos limitadores de inscrições junto ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

e ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou 

CadÚnico). 

Por sua vez, o artigo 13 do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007579, 

estipulou que as informações declaradas no momento da inscrição ou da ratificação 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou 

CadÚnico) serão utilizadas para o cálculo da renda familiar mensal per capita e, 

portanto, para a caracterização da situação de vulnerabilidade social. Da mesma 

 
quando o CadÚnico estiver atualizado e válido, de acordo com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 
de junho de 2007.” BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 25 ago. 
2020. 
579 Em síntese, o artigo 13 do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, dispõe: “Art. 13. As 
informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão declaradas no momento da 
inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei 
no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. § 1º As informações de que trata 
o caput serão declaradas em conformidade com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 
2007. § 2º Por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no § 1º do art. 15, o requerente 
ratificará as informações declaradas no CadÚnico, ficando sujeito às penas previstas em lei no caso de 
omissão de informação ou de declaração falsa. § 3º Na análise do requerimento do benefício, o INSS 
confrontará as informações do CadÚnico, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados 
de órgãos da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem maior 
renda se comparadas àquelas declaradas no CadÚnico. § 4o Compete ao INSS e aos órgãos 
autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, quando necessário, verificar junto a 
outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome do 
requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. § 5º Na hipótese de as informações do 
CadÚnico serem insuficientes para a análise conclusiva do benefício, o INSS: I - comunicará o 
interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local responsável pelo CadÚnico no 
prazo de trinta dias; II - concluirá a análise após decorrido o prazo de que trata o inciso I; e III - no caso 
de o cadastro não ser atualizado no prazo de que trata o inciso I, indeferirá a solicitação para receber 
o benefício. [...]”. BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 25 ago. 
2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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forma, estabeleceu, entre outras delimitações, algumas regras para a declaração, 

ratificação, verificação, confrontação e atualização das informações no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou CadÚnico). 

Assim, não obstante à posterior autorização emanada pela Lei nº 13.846/2019, 

entende-se que as mudanças e inclusão de novos requisitos na Lei nº 8.742/1993, 

como também a regulamentação implementada pelo Decreto nº 6.214/2007, devem 

observar e respeitar, obrigatoriamente, as regras, os princípios e os objetivos impostos 

pela Carta Magna, sobretudo em relação aos requisitos que limitam, em demasia, o 

acesso ao benefício de prestação continuada. 

 

5.2.4 O Benefício de prestação continuada para os refugiados 

 

Após a delimitação da definição, dos assistidos e dos principais requisitos do 

benefício de prestação continuada, cumpre estudar e pontuar detalhadamente o 

acesso dos refugiados ao subsistema da assistência social e ao referido benefício 

assistencial. 

No intuito de delimitar e cumprir os objetivos da presente dissertação, faz-se 

necessário regressar a alguns temas abordados durante o desenvolvimento deste 

trabalho, porém, utilizando a profundidade cabível e necessária para este momento 

de reflexão. 

Conforme destacado, o aumento expressivo das migrações forçadas, os 

inúmeros problemas enfrentados e a visível vulnerabilidade dos refugiados refletem 

os enormes desafios da sociedade contemporânea e exigem respostas adequadas da 

comunidade internacional para enfrentar este fenômeno global, além de exigir 

respostas adequadas dos países anfitriões para combater e solucionar, entre outros 

problemas, a situação de vulnerabilidade social dos refugiados. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 580 

constatou, por meio de levantamento estatístico efetuado até o final do ano de 2019, 

deslocamentos forçados de aproximadamente 79,5 milhões de pessoas no mundo, 

sendo que cerca de 26 milhões são refugiados e 4,2 milhões estão solicitando o 

reconhecimento desta condição. 

 
580 UNHCR (ACNUR ORG.). Global trends: forced displacement in 2019. 18 de junho de 2020. p. 2. 
Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Acesso em: 23 out. 2020. 
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De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE)581, houve o 

cômputo do total de 80.057 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado 

no Brasil em 2018, evidenciando o aumento de 46.191 solicitações em comparação 

com o ano de 2017, crescimento que foi impulsionado, sobretudo, pela situação de 

grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. 

No território brasileiro, o processo de refúgio é instaurado com a solicitação de 

reconhecimento da condição de refugiado582 e a apresentação de declaração583 pelo 

solicitante junto à autoridade migratória (Polícia Federal), fazendo jus ao recebimento 

de protocolo emitido pelo Departamento de Polícia Federal, com a autorização 

provisória de residência até a decisão do seu processo584, podendo inclusive emitir os 

documentos provisórios de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS). 

Liliana Lyra Jubilut 585  realiza necessária ponderação sobre esse primeiro 

contato do solicitante de refúgio com a autoridade migratória e destaca o importante 

trabalho desenvolvido pelas Cáritas Arquidiocesanas586 neste processo de solicitação 

do refúgio:  

 

 
581  ACNUR (ORG.); CONARE. Refúgio em números. 4. 23 de julho de 2019. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/. Acesso em: 23 
out. 2020. 
582 O artigo 19 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, estabeleceu as informações que deverão ser 
prestadas na solicitação de reconhecimento da condição de refugiado: “Art. 19. Além das declarações, 
prestadas se necessário com ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de 
reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, 
grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato das 
circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova 
pertinentes.” BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 24 out. 2020. 
583 Em relação ao termo de declaração, o artigo 9º da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, dispõe: “Art. 
9º A autoridade a quem for apresentada a solicitação deverá ouvir o interessado e preparar termo de 
declaração, que deverá conter as circunstâncias relativas à entrada no Brasil e às razões que o fizeram 
deixar o país de origem.” Ibid. 
584 Nesse sentido, o artigo 21 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, instituiu a autorização de 
residência provisória: “Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal 
emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, 
o qual autorizará a estada até a decisão final do processo.” Ibid.  
585 JUBILUT, Liliana Lyra. O procedimento de concessão de refúgio no Brasil. p. 6-7. Disponível 
em: https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/estrangeiros/o-procedimento-refugio-no-brasil.pdf. 
Acesso em: 24 out. 2020. 
586  De acordo com Liliana Lyra Jubilut: “A Cáritas Arquidiocesana é uma organização não-
governamental ligada à Igreja Católica e que atua em inúmeros projetos sociais, entre os quais a 
acolhida aos refugiados no Brasil; projeto que leva a cabo desde antes de existir uma política 
governamental sobre o tema. A acolhida aos refugiados ocorre hoje em dia com base em um acordo 
estabelecido com o ACNUR, nos escritórios da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e de São 
Paulo.” Ibid., p. 5. 
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Na maioria das vezes, o solicitante de refúgio chega a um dos Centro 
de Acolhidas para Refugiados nos escritórios da Cáritas de São Paulo 
e Rio de Janeiro, muito em função do temor de se dirigir à polícia e de 
ser enviado para o território do qual fugiu ou, ainda, pelo 
desconhecimento do modo adequado para se iniciar a solicitação de 
refúgio. A Cáritas faz então, o atendimento inicial, explicando o 
procedimento de solicitação de refúgio em sua totalidade; e 
encaminha o solicitante à Polícia Federal. 

 

Após a realização de alguns procedimentos (solicitação, diligências, instrução 

e entrevista), o CONARE decidirá, de forma colegiada e fundamentada em primeira 

instância, sobre a possibilidade da declaração do reconhecimento da condição de 

refugiado, cabendo recurso ao Ministro de Estado da Justiça (atualmente Ministro da 

Justiça e Segurança Pública), no prazo de quinze dias a ser contado da data do 

recebimento pelo solicitante da notificação da decisão negativa, conforme disposto 

nos artigos 23, 24, 26 e 29 da Lei nº 9.474/1997. 

Em que pese o crescimento exponencial das solicitações de reconhecimento 

da condição de refugiado no Brasil, o CONARE587 julgou apenas 13.084 processos de 

solicitações no ano de 2018, reconhecendo 777 refugiados e concedendo a extensão 

dos efeitos desta condição para 309 pessoas, bem como atingindo a marca total de 

11.231 refugiados reconhecidos pelo Brasil e de 161.057 solicitações de 

reconhecimento desta condição pendentes de julgamento. 

Os dados coletados sobre refúgio são realmente alarmantes, notadamente em 

decorrência do aumento massivo no número de migrações forçadas e do crescimento 

desordenado do número de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, 

confirmando, assim, a importância e a necessidade da discussão travada nesta 

dissertação.  

Esse aumento exponencial e contínuo do número de refugiados e a dificuldade 

para encontrar uma solução adequada comprovam a imprescindibilidade da 

manutenção de um sistema de proteção capaz de fornecer mecanismos para 

solucionar ou reduzir, drástica e urgentemente, os problemas de milhares de 

indivíduos nessa condição de vulnerabilidade. 

 
587  ACNUR (ORG.); CONARE. Refúgio em números. 4. 23 de julho de 2019. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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Por esse ângulo, pode-se corroborar a importância desta discussão e a 

necessidade desta proteção nos fundamentos desenvolvidos por Hannah Arendt588, 

pois, apesar de retratar os nefastos acontecimentos na Segunda Guerra Mundial que 

ocasionaram o surgimento em massa dos apátridas e dos deslocamentos internos, o 

seu pensamento pode ser contemporaneamente utilizado para retratar a situação 

atual dos refugiados: “O homem pode perder todos os chamados Direitos do Homem 

sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a perda 

da própria comunidade é que o expulsa da humanidade.” 

Entre outros fatores abordados no presente trabalho que demonstram a 

importância do reconhecimento da condição de refugiado, compete destacar que o 

reconhecimento desta condição ocasiona o pleno e imprescindível acesso dos 

indivíduos ao sistema de proteção e, consequentemente, a aplicação adequada dos 

instrumentos de proteção existentes, sendo que esta rede protetiva é composta por 

organizações, institutos, instrumentos internacionais e nacionais etc., criada 

justamente para fornecer e efetivar a proteção dos refugiados. 

A condição de refugiado implica também a limitação direta do poder 

discricionário estatal, porquanto, diversamente da análise realizada e da situação 

evidenciada no asilo político, a concessão do instituto do refúgio não se respalda 

apenas em ato discricionário do Estado, inviabilizando a utilização do fundamento 

exclusivo da discricionariedade na análise da solicitação de reconhecimento da 

condição de refugiado. 

Realizando exame apurado sobre a interpretação do direito dos refugiados sob 

o enfoque do método sistemático, Wagner Balera589 preleciona: 

 

Os interesses individuais dos Estados devem, pois, ceder passo ante 
as necessidades do coletivo. 
Os direitos humanos se apresentam como patrimônio comum da 
civilização que já detêm instrumental suficiente para dar resposta a 
essa que já tem sido considerada a mais grave crise da humanidade 
em termos humanitários. 
Com efeito, é hora da solidariedade! 

 

 
588 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução 
de Roberto Raposo. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 405. 
589  BALERA, Wagner. Interpretação do direito dos refugiados. In: PINTO, Eduardo Vera-Cruz; 
PERAZZOLO, José Rodolpho; BARROSO, Luís Roberto; SILVA, Marco Antonio Marques da; CICCO, 
Maria Cristina de (Coords.). Refugiados, Imigrantes e Igualdade dos Povos – estudos em 
homenagem a António Guterres. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 1326-1327. 
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A limitação da discricionariedade do Estado brasileiro é evidenciada, dentre 

outras situações, na obrigatoriedade de fundamentação da decisão proferida no 

processo de solicitação do reconhecimento da condição de refugiado e na ausência 

de autonomia total para refutar a aplicação do princípio de non-refoulement (não 

devolução). 

O reconhecimento e a caracterização da condição de refugiado refletem, 

inclusive, na extensão dos efeitos desta condição ao seu grupo familiar, desde que 

observada a dependência econômica e que o integrante deste grupo familiar esteja 

em território nacional, com supedâneo no artigo 2º da Lei nº 9.474/1997. 

Além disso, a importância da análise apurada da situação para o devido 

reconhecimento e caracterização da condição de refugiado está ligada à necessidade 

de estabelecer o alcance e a aplicação prática dos instrumentos de proteção, como 

também à necessidade de implementação de políticas públicas para a efetivação da 

proteção social destes indivíduos. 

Em cumprimento ao objetivo específico do presente trabalho e observando os 

fundamentos que norteiam o sistema de seguridade social brasileiro, compete 

averiguar sobre a possibilidade de efetivação da proteção social para os refugiados, 

por meio da garantia de acesso ao subsistema da assistência social e ao benefício de 

prestação continuada. 

A assistência social foi definida pelo caput do artigo 1º da Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993590, na medida em que este dispositivo legal apresentou, entre 

outros pontos, o conceito, a forma de implementação e o objetivo da assistência social. 

Porém, o texto do aludido dispositivo, incluído pela legislação ordinária, 

apresentou uma limitação de aplicabilidade ao elencar os destinatários da assistência 

social, tendo em vista que a assistência social foi estabelecida como um direito do 

cidadão e dever do Estado. 

Nesse sentido, ao definir que a assistência social é “direito do cidadão”, o caput 

do artigo 1º da Lei nº 8.742/1993 instituiu uma limitação e restringiu o acesso ao 

benefício de prestação continuada, impulsionando a discussão acerca da 

 
590 O caput do artigo 1º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, estabeleceu a seguinte definição 
para a assistência social: “Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas.” BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 25 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
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possibilidade de concessão deste benefício assistencial aos refugiados residentes no 

Brasil e, sobretudo, sobre a possível inconstitucionalidade do dispositivo em comento, 

pois a limitação imposta pela legislação ordinária ultrapassa e viola frontalmente as 

regras, os princípios e os objetivos implementados pela Constituição Federal de 1988. 

Em seguida, o artigo 7º do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007591, 

apresentou limitação mais abrangente e restringiu demasiadamente o acesso ao 

benefício de prestação continuada, dispondo que: 

 

Art. 7º O Benefício de Prestação Continuada é devido ao brasileiro, 
nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em 
consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 
2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no 
Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste 
Regulamento. 

 

De acordo com o dispositivo acima colacionado, somente o brasileiro, nato ou 

naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa são destinatárias do 

benefício de prestação continuada, estabelecendo ainda a necessidade da residência 

no Brasil e a implementação dos demais requisitos para a concessão do benefício 

assistencial. 

Ressalte-se que a inclusão das pessoas de nacionalidade portuguesa no rol de 

destinatários do benefício de prestação continuada possui supedâneo jurídico no 

Acordo Adicional que alterou o Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social 

entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, firmado no dia 09 

de agosto de 2006 em Brasília e promulgado pelo Decreto nº 7.999, de 08 de maio de 

2013. 

O Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social entre a República 

Federativa do Brasil e a República Portuguesa, firmado inicialmente em 07 de maio 

de 1991 e promulgado pelo do Decreto nº 1.457, de 17 de abril de 1995, foi alterado 

pelo referido Acordo Adicional, com o escopo de ampliar a proteção social destinada 

aos brasileiros e portugueses, bem como de rever algumas disposições originais. 

 
591  BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acesso em: 26 ago. 
2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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Em razão da alteração promovida pelo Acordo Adicional, o Decreto nº 

7.999/2013 incluiu o artigo 12º-A no Decreto nº 1.457, de 17 de abril de 1995592, 

consignando a seguinte redação: 

 

ARTIGO 12º-A  
1 - As pessoas de nacionalidade portuguesa, abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente Acordo, que residam legalmente em território 
brasileiro, podem ter acesso aos benefícios assistenciais previstos na 
Lei Orgânica de Assistência Social brasileira, desde que satisfaçam as 
condições para sua concessão, enquanto residirem no território 
brasileiro. 
2 - As pessoas de nacionalidade brasileira, abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente Acordo que residam legalmente em território 
português, podem ter acesso às prestações nas eventualidades de 
invalidez, velhice, viuvez e orfandade, previstas na legislação 
portuguesa relativa ao regime não contributivo do subsistema de 
solidariedade, desde que satisfaçam as condições exigidas por essa 
legislação para a concessão das mesmas prestações, as quais são 
apenas concedidas enquanto o interessado residir no território 
português. 

 

Nesse contexto, a reciprocidade entre a República Federativa do Brasil e a 

República Portuguesa está evidenciada nos textos dos Acordos de Seguridade Social 

ou Segurança Social, posto que foram firmados para ampliar a proteção social 

destinada aos nacionais de cada Estado Contratante e aos seus familiares, entre 

outros objetivos. 

Retomando à análise do artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007, constata-se que 

houve a exclusão dos estrangeiros residentes no Brasil que não possuem a 

nacionalidade portuguesa e não são naturalizados como brasileiros, 

independentemente da implementação dos requisitos exigidos pela legislação para a 

concessão do benefício de prestação continuada. 

Em consequência lógica, o referido dispositivo também excluiu os refugiados 

residentes no Brasil da proteção social destinada pelo benefício de prestação 

continuada, independentemente do preenchimento de todos os requisitos exigidos 

para a concessão deste benefício assistencial. 

Portanto, o artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007 atropela os preceitos 

estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelos 

 
592  BRASIL. Decreto nº 1.457, de 17 de abril de 1995. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1457.htm. Acesso em: 26 ago. 2020. (grifo no 
original) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1457.htm
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demais instrumentos internacionais de proteção, bem como atropela as regras, os 

princípios e os objetivos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, haja vista 

que implementou limitação e restringiu demasiadamente o acesso ao benefício de 

prestação continuada, impondo, além dos requisitos exigidos pela Carta Magna e pela 

legislação ordinária, a necessidade de demonstração do critério da nacionalidade. 

Ocorre que os Artigos XXII e XXV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948593 reconheceram o direito fundamental de todos os indivíduos à 

proteção social, no momento em que garantiram condições dignas de vida aos 

indivíduos e o acesso aos serviços sociais indispensáveis. 

A referida garantia está elencada entre os direitos que integram o patrimônio 

jurídico da humanidade, considerando que a seguridade social é fundamental para o 

desenvolvimento dos indivíduos594 e, portanto, deve ser classificada como um direito 

inerente à própria condição humana. 

Seguindo a noção protetiva implementada pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, a Constituição Federal de 1988 595  apresentou uma 

verdadeira carta de intenções em seu preâmbulo, conforme se lê: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

 
593 Conforme destacado anteriormente, os artigos XXII e XXV da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 estabeleceram: “Artigo XXII - Todo ser humano, como membro da sociedade, tem 
direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. [...] Artigo XXV - 1. 
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle; [...]”. ONUBR. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em 26 ago. 2020. 
594 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 31-32. 
595 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 ago. 2020. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Alexandre de Moraes596 apresenta a seguinte definição sobre o preâmbulo de 

uma Constituição: 

 

O preâmbulo de uma Constituição pode ser definido como documento 
de intenções do diploma, e consiste em uma certidão de origem e 
legitimidade do novo texto e uma proclamação de princípios, 
demonstrando a ruptura com o ordenamento constitucional anterior e 
o surgimento jurídico de um novo Estado. É de tradição em nosso 
Direito Constitucional e nele devem constar os antecedentes e 
enquadramento histórico da Constituição, bem como suas 
justificativas e seus grandes objetivos e finalidades. 

 

Indubitavelmente, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 expõe o 

catálogo de intenções a serem implementadas em sua estrutura normativa, 

funcionando como um verdadeiro farol para a elaboração, interpretação e aplicação 

dos artigos que compõem esta estrutura. 

Examinando atentamente o texto do referido preâmbulo, constata-se a 

preocupação do constituinte com a promoção do bem-estar e da proteção social para 

todos os indivíduos, como também a criação de diversos valores que devem ser 

observados para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos. 

Em que pese a ausência de força normativa para a aplicabilidade direta, a 

importância do preâmbulo da Carta Magna reside justamente na sua utilização como 

fonte e fundamento para a elaboração, a interpretação e a aplicação das normas 

constitucionais. 

Diante deste cristalino desígnio, o princípio da dignidade da pessoa humana foi 

elencado logo no inciso III do primeiro artigo da Constituição Federal de 1988597, ou 

seja, a dignidade da pessoa humana foi elevada ao status de princípio fundamental e 

base norteadora de todo o ordenamento jurídico. 

Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade foi denominado como um direito 

fundamental pelo caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988598, vedando 

 
596 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 35. São Paulo: Atlas, 2019, p. 16. (grifo do autor) 
597 O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, dispõe: “Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana;”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 ago. 2020. 
598 O caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu: “Art. 5º Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
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qualquer tipo de distinção e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no Brasil idêntico cardápio de direitos sociais. 

Da mesma forma, o artigo 6º da Constituição Federal de 1988599 elencou a 

assistência aos desamparados no rol de direitos sociais, sem estabelecer qualquer 

distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou qualquer limitação de 

aplicabilidade baseada no critério da cidadania e nacionalidade. 

No tocante aos direitos sociais e corroborando o entendimento no sentido da 

inexistência de qualquer limitação de aplicabilidade baseada no critério da cidadania 

e nacionalidade, Wagner Balera e Fernando de Oliveira Marques600 elucidam que: 

“Cada um desses direitos pode ser considerado como parte do mínimo vital das 

pessoas. Vale dizer que para que alguém viva com dignidade, deve estar aparelhada 

desse conteúdo essencial de direitos.” 

Em razão da discussão instaurada sobre a possibilidade de concessão do 

benefício de prestação continuada aos estrangeiros residentes no Brasil, bem como o 

posicionamento adotado por alguns tribunais no sentido da possibilidade de 

concessão deste benefício assistencial, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

interpôs Recurso Extraordinário (RE), tombado sob o nº 587.970-SP, com o fito de 

manter o critério limitador estabelecido pelo artigo 1º da Lei nº 8.742/1993 e pelo artigo 

7º do Decreto nº 6.214/2007. 

Após a interposição do RE nº 587.970-SP, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

por meio da relatoria do Ministro Marco Aurélio, admitiu a repercussão geral da matéria 

(Tema 173). 

No dia 20 de abril de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal negou 

provimento ao RE nº 587.970-SP e, por conseguinte, afastou o critério limitador 

estabelecido pelo artigo 1º da Lei nº 8.742/1993 e pelo artigo 7º do Decreto nº 

6.214/2007, já que os mencionados dispositivos restringiram indevidamente os 

 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: [...]”. Ibid. 
599 O rol de direitos sociais foi instituído pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, veja-se: “Art. 6º 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.” BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 ago. 2020. 
600 BALERA, Wagner; MARQUES, Fernando de Oliveira. A promoção da misericórdia e os direitos 
sociais. In: SANTOS, Ivanaldo; POZZOLI, Lafayette (Orgs.). Fraternidade e misericórdia: um olhar a 
partir da justiça e do amor. São Paulo: Cultor de Livros, 2017, p. 84. 
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preceitos estabelecidos nos artigos 5, caput, e 203, inciso V, da Constituição Federal 

de 1988. 

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 587.970-SP601, o Ministro Relator 

Marco Aurélio proferiu importante voto no sentido do desprovimento do recurso 

interposto pelo INSS, destacam-se os seguintes trechos: 

 

[…] 
A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, imbuída de espírito 
inclusivo e fraternal, fez constar o benefício assistencial previsto no 
artigo 203, inciso V, da Lei Básica da República. Consubstancia 
especialização dos princípios maiores da solidariedade e da 
erradicação da pobreza, versados no artigo 3º, incisos I e III, nela 
contido. Concretiza a assistência aos desamparados, estampada no 
artigo 6º, cabeça, do Diploma Maior. Daí ostentar a natureza de direito 
fundamental. 
[…] 
A ideia maior de solidariedade social foi alçada à condição de princípio 
pela Lei Fundamental. Observem a ninguém ter sido oferecida a 
escolha de nascer nesta quadra e nesta sociedade, mas estamos 
todos unidos na construção de propósito comum. O estrangeiro 
residente no País, inserido na comunidade, participa do esforço 
mútuo. Esse laço de irmandade, fruto, para alguns, do fortuito e, para 
outros, do destino, faz-nos, de algum modo, responsáveis pelo bem 
de todos, inclusive daqueles que adotaram o Brasil como novo lar e 
fundaram seus alicerces pessoais e sociais nesta terra. 
[…] 
Mesmo que esses elementos não convençam, o constituinte instituiu 
a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem 
distinção. Com respaldo no artigo 6º da Carta, compele-se os Poderes 
Públicos a efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a 
situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição.  
Vale notar não existir ressalva em relação ao não nacional. Ao revés, 
o artigo 5º, cabeça, estampa o princípio da igualdade e a necessidade 
de tratamento isonômico entre brasileiros e estrangeiros residentes no 
País. 
[…] 
O texto fundamental estabelece: “a assistência social será prestada a 
quem dela necessitar”, sem restringir os beneficiários somente aos 
brasileiros natos ou naturalizados. Mostra-se de clareza ímpar. 
Quando a vontade do constituinte foi de limitar eventual direito ou 
prerrogativa a brasileiro ou cidadão, não deixou margem para 
questionamentos […] 
Como já consignado, somente o estrangeiro com residência fixa no 
País pode ser auxiliado com o benefício assistencial, porquanto 
inserido na sociedade, contribuindo para a construção de melhor 

 
601  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 587.970-SP. Relator: Ministro 
Marco Aurélio. Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Recorrida: Felícia Mazzitello 
Albanese. Data do julgamento: 20 de abril de 2017. Publicação no Diário da Justiça: 22 de setembro 
de 2017, ATA Nº 138/2017, DJE nº 215, divulgado em 21/09/2017. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312785203&ext=.pdf. 
Acesso em: 26 ago. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312785203&ext=.pdf
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situação social e econômica da coletividade. Considere-se que 
somente o estrangeiro em situação regular no País, residente, idoso, 
portador de necessidades especiais, hipossuficiente em si mesmo e 
presente a família, pode se dizer beneficiário da assistência em 
exame. 

 

Seguindo o voto proferido pelo Ministro Relator Marco Aurélio, os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 587.970-SP602, 

afastaram o critério limitador para reconhecer a possibilidade da concessão do 

benefício de prestação continuada aos estrangeiros residentes no Brasil, consignando 

a seguinte ementa: 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS 
– ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 
ALCANCE. A assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da 
Constituição Federal beneficia brasileiros natos, naturalizados e 
estrangeiros residentes no País, atendidos os requisitos 
constitucionais e legais. 

 

A decisão, emanada pelo STF, reconheceu a possibilidade da concessão do 

benefício de prestação continuada aos estrangeiros e, em consequência lógica do 

conceito abrangente de estrangeiros, aos refugiados residentes no Brasil, reduzindo 

assim as desigualdades sociais e aplicando os objetivos dispostos no artigo 3º, incisos 

III e IV, da Constituição Federal de 1988603. 

No mesmo sentido, a utilização do termo “estrangeiros”, para reconhecer a 

possibilidade de concessão do benefício de prestação continuada, não possui o 

condão de afastar o direito dos refugiados residentes no Brasil ao aludido benefício 

assistencial, posto que, não obstante à garantia de direitos específicos, os refugiados 

também possuem os mesmos direitos e deveres dos estrangeiros. 

 
602  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 587.970-SP. Relator: Ministro 
Marco Aurélio. Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Recorrida: Felícia Mazzitello 
Albanese. Data do julgamento: 20 de abril de 2017. Publicação no Diário da Justiça: 22 de setembro 
de 2017, ATA Nº 138/2017, DJE nº 215, divulgado em 21/09/2017. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312785203&ext=.pdf. 
Acesso em: 26 ago. 2020. 
603 Estes objetivos foram elencados da seguinte forma: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 ago. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312785203&ext=.pdf
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Além das regras, dos princípios e dos objetivos, anteriormente estudados, os 

quais garantem o acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício de 

prestação continuada, compete mencionar que a garantia do tratamento isonômico 

entre os refugiados e os estrangeiros também foi assegurada pelo artigo 5º da Lei nº 

9.474, de 22 de julho de 1997604: 

 

Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos 
estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o 
Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, 
regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem 
pública. 

 

Conquanto tenha sido reconhecido o direito dos estrangeiros e refugiados 

residentes no Brasil ao benefício de prestação continuada, impede destacar que o 

INSS continua negando o referido benefício assistencial aos refugiados na esfera 

administrativa, aplicando equivocadamente o critério limitador estabelecido pelo artigo 

1º da Lei nº 8.742/1993 e pelo artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007, bem como sob o 

infundado argumento de inexistência de acordo de reciprocidade com alguns países. 

Posteriormente, seguindo a mesma direção do entendimento consolidado pelo 

STF, a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei de Migração)605, elencou os 

princípios que regem a política migratória brasileira, enfatizando-se os seguintes 

princípios: 

 

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes 
princípios e diretrizes: 
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos; 
[…] 
IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus 
familiares; 
X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de 
políticas públicas; 
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade 
social; 

 

 
604  BRASIL. Lei 9.474, de 22 de julho de 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 25 out. 2020. 
605  BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 
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Deste modo, o inciso XI, do artigo 3º da Lei nº 13.445/2017, assegurou, entre 

outros pontos, o acesso dos migrantes aos serviços, programas e benefícios sociais, 

como também o acesso à seguridade social, destacando a condição de igualdade e 

liberdade dos migrantes para este acesso. 

Corroborando os aludidos preceitos, o artigo 4º, inciso VIII, da Lei nº 13.445, de 

24 de maio de 2017606, garantiu os seguintes direitos aos migrantes: 

 

Art. 4º Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de 
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são 
assegurados: 
[…] 
VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à 
previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da 
nacionalidade e da condição migratória; 

 

Entre os mencionados direitos, o inciso VIII do artigo 4º da Lei nº 13.445/2017 

garantiu, sem qualquer tipo de discriminação fincada no critério da nacionalidade e na 

condição migratória, o acesso igualitário e livre dos migrantes aos serviços públicos 

de assistência social. 

Analisando detalhadamente o texto do inciso acima colacionado, percebe-se a 

utilização do termo “serviços públicos de assistência social”. Porém, entende-se que 

a utilização deste termo não possui o condão para caracterizar somente a espécie 

“serviços” do gênero denominado “prestações de assistência social”, uma vez que a 

própria legislação assegurou o acesso dos migrantes aos serviços, programas e 

benefícios sociais, bem como o acesso à seguridade social (artigo 3º, inciso XI, da Lei 

nº 13.445/2017). 

Em 21 de setembro de 2018, após o julgamento e posterior trânsito em julgado 

do RE nº 587.970-SP e também da promulgação da Lei nº 13.445/2017, o Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Social (MDS) e o Presidente do Instituto Nacional do 

Seguro Social editaram a Portaria Conjunta nº 3, com o intuito de estabelecer regras 

e procedimentos para o requerimento, concessão, manutenção e revisão do benefício 

de prestação continuada. 

 
606  BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso em: 27 ago. 2020. 
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No entanto, o artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro 

de 2018607, limitou novamente o acesso ao benefício de prestação continuada, sob o 

infundado critério da nacionalidade, veja-se o teor do referido dispositivo: 

 

Art. 7º Para requerer o benefício, a pessoa idosa e a pessoa com 
deficiência, além de atender aos critérios definidos na Lei nº 8.742, de 
1993, e nos art. 8º e 9º do Decreto nº 6.214, de 2007, devem: 
I - ter nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, ou portuguesa; 
II - possuir residência no território brasileiro; 

 

Nesse ínterim, além dos critérios definidos no item anterior desta dissertação, 

o artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3/2018, exigiu indevidamente o 

preenchimento do critério da nacionalidade para o requerimento do benefício de 

prestação continuada. 

À contramão da essência fundada pelo princípio da legalidade, a Portaria 

Conjunta nº 3/2018 limitou demasiadamente o acesso ao benefício de prestação 

continuada, na medida em que vinculou a possibilidade do requerimento deste 

benefício assistencial à necessidade de demonstração do critério da nacionalidade 

(nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, ou nacionalidade portuguesa). 

De acordo com José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior608: 

 

O entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 
587.970/SP deveria ter sido internalizado pelo INSS no seu âmbito 
interno, de acordo com o princípio da juridicidade (Lei 9.784/1999, art. 
2º, parágrafo único, I), que determina que a Administração Pública se 
vincule não somente à lei, mas a todo o ordenamento jurídico – o que 
abrange determinadas decisões judiciais, especialmente aquelas de 
cunho vinculante. 

 

Utilizando o argumento pautado na necessidade de demonstração do critério 

da nacionalidade, sob o infundado argumento de plena aplicabilidade do critério 

limitador, estabelecido pelo artigo 1º da Lei nº 8.742/1993, pelo artigo 7º do Decreto 

nº 6.214/2007 e pelo artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3/2018, o INSS 

continua negando, inclusive, o requerimento do benefício de prestação continuada 

 
607 BRASIL. Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro de 2018. Publicação no Diário Oficial da União: 
24 de setembro de 2018, Edição: 184, Seção: 1, Página: 85. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41971503/do1-2018-09-24-
portaria-conjunta-n-3-de-21-de-setembro-de-2018-41971236. Acesso em: 27 ago. 2020. 
608 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 109-110. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41971503/do1-2018-09-24-portaria-conjunta-n-3-de-21-de-setembro-de-2018-41971236
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41971503/do1-2018-09-24-portaria-conjunta-n-3-de-21-de-setembro-de-2018-41971236
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pelos refugiados na esfera administrativa, em evidente desrespeito ao princípio da 

legalidade, à Constituição Federal e aos tratados e instrumentos internacionais. 

Até mesmo perlustrando atentamente a página eletrônica de solicitação do 

benefício de prestação continuada, localizada no sítio eletrônico do Instituto Nacional 

do Seguro Social609, verifica-se claramente a limitação da solicitação e acesso ao 

requerimento deste benefício assistencial, pautado no critério da nacionalidade, em 

decorrência da informação disponibilizada pela Autarquia Federal no sentido de direito 

exclusivo dos indivíduos com nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, ou 

nacionalidade portuguesa, desde que possuam e comprovem a residência fixa no 

Brasil e os demais requisitos exigidos. 

A caracterização do requerente do benefício de prestação continuada vinculada 

ao critério da nacionalidade viola, direta e expressamente, as regras, os princípios e 

os objetivos estabelecidos pela Carta Magna e pelos tratados e instrumentos 

internacionais, como também o precedente emanado pelo STF. 

Diante dessa violação expressa e da consequente limitação de acesso ao 

benefício de prestação continuada, a Defensoria Pública da União (DPU) ingressou 

com a Ação Civil Pública (ACP) nº 1026018-31.2018.4.01.3400 em face da União 

Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social. 

Em síntese, a DPU argumentou que o artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta 

nº 3/2018, restringiu o direito ao benefício de prestação continuada, pois estabeleceu 

um critério fundado na nacionalidade do indivíduo e exorbitou do seu poder 

regulamentar. 

Por meio do instrumento de controle de legalidade, em sentido estrito, dos atos 

administrativos (Ação Civil Pública), requereu a anulação do ato administrativo ilegal 

(artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3/2018), uma vez que praticado em afronta 

direta aos dispositivos de lei federal e de tratados internacionais, requerendo ainda a 

abstenção de indeferimento do benefício de prestação continuada exclusivamente 

pelo motivo da nacionalidade. 

No dia 12 de dezembro de 2018, o Juiz Federal da 2ª Vara Federal Cível da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, Charles Renaud Frazão de Moraes, deferiu a 

 
609 BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Benefício assistencial ao idoso (BPC). 
Disponível em: https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-
bpc/beneficio-assistencial-ao-idoso/. Acesso em: 26 out. 2020. 

https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-bpc/beneficio-assistencial-ao-idoso/
https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-bpc/beneficio-assistencial-ao-idoso/
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tutela de urgência pleiteada pela DPU nos autos da Ação Civil Pública nº 1026018-

31.2018.4.01.3400610, consignando a seguinte decisão: 

 

[...] 
A Carta Magna assegura a todos, independentemente de 
comprovação de nacionalidade, a Assistência Social nos termos do 
art.203. [...] 
Com efeito, a Lei de Migração (13.445, de 24 de maio de 
2017), garante aos migrantes, em condição de igualdade com os 
brasileiros, entre outros, acesso aos serviços públicos de 
saúde e de assistência social e à previdência social, sem 
discriminação em razão da nacionalidade e da condição 
migratória. 
[...] 
Por fim, registro que a obrigação do Estado de garantir assistência 
social aos necessitados, imposta pela Lei Maior, encontra amparo no 
postulado da igualdade e da necessidade de tratamento isonômico 
entre nacionais e estrangeiros residentes no Brasil, não havendo 
nenhuma ressalva legal quanto à nacionalidade ou condição 
migratória. 
Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA 
SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART.7º, INCISO I, DA PORTARIA 
CONJUNTA Nº 3/2018, EDITADA PELO MINISTRO DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e PELO PRESIDENTE DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, E 
DETERMINO AO INSS QUE SE ABSTENHA DE INDEFERIR 
PEDIDOS ASSISTENCIAIS (BPC/LOAS), EXCLUSIVAMENTE POR 
MOTIVO DE NACIONALIDADE DO REQUERENTE. 

 

Destarte, a decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª Vara Federal Cível da 

Seção Judiciária do Distrito Federal suspendeu a eficácia do artigo 7º, inciso I, da 

Portaria Conjunta nº 3/2018, por meio do deferimento da tutela de urgência vindicada, 

vedando de tal forma a limitação de acesso ao benefício de prestação continuada 

fundada apenas no critério da nacionalidade. 

 
610 BRASIL. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil Pública nº 1026018-31.2018.4.01.3400. 
Juiz Federal: Charles Renaud Frazão de Moraes. Autor: Defensoria Pública da União. Réu: União 
Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Data da decisão: 10 de dezembro de 2018. Data 
da juntada da decisão: 12 de dezembro de 2018. 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito 
Federal. Disponível em: 
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documento
SemLoginHTML.seam?ca=7284a2d3a4315d7debb1084bd4a842a47b359a7768e57755d6102c4af39c
cd676d5bfc0965751eb90ce13c56921c13e23f4b36903cba7b6d&idProcessoDoc=24333461. Acesso 
em: 28 ago. 2020. (grifos do autor) 
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Todavia, houve a suspensão da eficácia desta decisão, proferida em sede de 

tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública nº 1026018-31.2018.4.01.3400, em 

decorrência da sentença prolatada em 02 de abril de 2019611: 

 

[...] 
No caso em análise, observa-se que a causa de pedir apresentada 
nestes autos é a mesma discutida nos processos nº 1226018-
31.2018.4.01.3400/DF e 5019260-18.2018.4.04.7107/RS, a saber, 
“suspender a eficácia do art. 7º da Portaria Conjunta nº 3/2018, editada 
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social – MDS e o 
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
determinando ao INSS que se abstenha de indeferir pedidos de 
benefícios assistenciais (BPC/LOAS) exclusivamente por motivo de 
nacionalidade do requerente”. 
[...] 
Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 485, V, do CPC. 

 

Por intermédio da decisão acima colacionada, o Juiz Federal da 2ª Vara Federal 

Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal extinguiu a ACP nº 1026018-

31.2018.4.01.3400, sem a resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência 

com os processos nº 1226018-31.2018.4.01.3400/DF e 5019260-

18.2018.4.04.7107/RS. 

Em relação ao processo nº 5019260-18.2018.4.04.7107, trata-se de Ação Civil 

Pública intentada pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da União Federal e 

do Instituto Nacional do Seguro Social. 

Acontece que, em 07 de dezembro de 2018, o Juiz Federal Substituto, 

Fernando Tonding Etges, da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, Seção Judiciária do 

Rio Grande do Sul, indeferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Civil 

Pública nº 5019260-18.2018.4.04.7107612, nos seguintes termos: 

 
611 BRASIL. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil Pública nº 1026018-31.2018.4.01.3400. 
Juiz Federal: Charles Renaud Frazão de Moraes. Autor: Defensoria Pública da União. Réu: União 
Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Data da sentença: 02 de abril de 2019. 2ª Vara 
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Disponível em: 
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documento
SemLoginHTML.seam?ca=4c4f847ab9d5bfb6ebb1084bd4a842a47b359a7768e57755d6102c4af39cc
d676d5bfc0965751eb90ce13c56921c13e23f4b36903cba7b6d&idProcessoDoc=44647037. Acesso 
em: 28 ago. 2020. (grifos do autor) 
612  BRASIL. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Ação Civil Pública nº 5019260-
18.2018.4.04.7107. Juiz Federal Substituto: Fernando Tonding Etges. Autor: Ministério Público Federal. 
Réu: União Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Data da decisão: 07 de dezembro de 
2018. 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711544195
527793721521367749562&evento=701&key=6a465f000e8a61b2360e2878c2edcebfccc6987aa512ae
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Trata-se de ação civil pública [...] objetivando a declaração de 
ilegalidade do inciso I do art. 7º da Portaria Conjunta nº 3/18, de 
ilegalidade e inconstitucionalidade de expressões contidas no art. 7º 
do Decreto nº 6.214/07 e que o INSS seja condenado a receber a 
analisar os requerimentos de Benefício de Prestação Continuada 
protocolados em favor de estrangeiros residentes no Brasil. Deduziu, 
outrossim, pedido de tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, 
do CPC. 
[...] 
Assim, considerando que o contexto dos autos não revela risco de 
dano ao resultado útil do processo no sentido de que se aguarde as 
defesas dos réus, rejeito a pretensão. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

 

No dia 11 de junho de 2019, foi declarada a incompetência absoluta do Juízo 

da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul para o julgamento da Ação Civil Pública nº 

5019260-18.2018.4.04.7107613, em razão da alegada incompetência do Juízo para 

proferir decisão com efeito no âmbito nacional, veja-se: 

 

[...] 
Em apertada síntese, pretende o parquet federal que todos os 
estrangeiros residentes no país possam requer e, caso preenchidos 
os requisitos legais, auferir benefício assistencial de prestação 
continuada, não podendo a condição de estrangeiro ser óbice para 
tanto. 
Fica claro, portanto, da inicial e, sobretudo, das ponderações feitas no 
item 2.3 da réplica, que a pretensão do MPF é que a decisão tenha 
efeito no âmbito nacional. 
[...] 
Cuidando-se de dano de âmbito nacional, como aventado pelo MPF, 
a competência para o julgamento da lide é do juízo federal da capital 
do Estado ou no Distrito Federal. 
[...] 
Ante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo 
para o julgamento da causa. 
Intimem-se. 
Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos eletrônicos para 
uma das Varas Federais competentes em Porto Alegre- RS para 
julgamento da causa. 
 

 
eb508dc9eb6d3e620a&hash=f50c565e6b9e7f3df377976a02f25619. Acesso em: 28 ago. 2020. (grifo 
do autor) 
613  BRASIL. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Ação Civil Pública nº 5019260-
18.2018.4.04.7107. Juiz Federal Substituto: Fernando Tonding Etges. Autor: Ministério Público Federal. 
Réu: União Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Data da decisão: 11 de junho de 2019. 
3ª Vara Federal de Caxias do Sul, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711560269
883971634896837373439&evento=762&key=59319a0c112f5511dc289b1ccac7723e8854b10d75be9
3e32636c3d4f597968e&hash=291279349e017581ba84fd1367a8fad3. Acesso em: 28 ago. 2020. (grifo 
do autor) 
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Posteriormente, os autos da ACP nº 5019260-18.2018.4.04.7107 foram 

encaminhados para a 25ª Vara Federal de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio 

Grande do Sul. 

Por fim, a Juíza Federal da 25ª Vara Federal de Porto Alegre, Ana Paula Martini 

Tremarin Wedy, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MPF 

nos autos da Ação Civil Pública nº 5019260-18.2018.4.04.7107614, conforme sentença 

prolatada em 17 de dezembro de 2019: 

 

[...] 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 
na presente Ação Civil Pública, resolvendo o mérito da demanda, nos 
termos do art. 487, inc. I, do CPC/2015, para o fim de: 
a) determinar interpretação ao artigo 7º Decreto nº 6.214/07 conforme 
à tese fixada pelo STF no julgamento do RE 587.970/SP, sob o rito da 
Repercussão Geral, em 20/07/2017: "Os estrangeiros residentes no 
País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, 
inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos 
constitucionais e legais"; 
b) declarar a ilegalidade do inciso I, do art. 7º da Portaria Conjunta nº 
3, de 21/09/2018, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); 
c) condenar o INSS a receber e a analisar os requerimentos de 
Benefício de Prestação Continuada de estrangeiros residentes no 
Brasil, sendo vedado que os indefira pelo fundamento da 
nacionalidade não brasileira ou portuguesa do requerente; 
d) determinar a extensão dos efeitos da presente ação civil pública a 
todo território nacional, nos termos do art. 16 da Lei 7.437/85; e 103, 
III, do CDC, aplicável ao procedimento regulado pela LACP por força 
do que dispõe seu art. 21. 
Defiro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a 
imediata suspensão dos efeitos do ao artigo 7º Decreto nº 6.214/07 e 
do inciso I, do art. 7º da Portaria Conjunta nº 3, de 21/09/2018, do 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no que se refere à 
exclusão do residente estrangeiro no Brasil, em situação regular, 
idosos ou com deficiência, da lista de legitimados a pleitearem o 
benefício de prestação continuada previsto no art. 203, inciso V, da 
Constituição Federal e na Lei 8.742/93 [...] 
Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade e 
economia processual, eventuais apelações interpostas pelas partes 

 
614 BRASIL. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Ação Civil Pública nº 5019260-
18.2018.4.04.7107. Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena: Ana Paula Martini Tremarin Wedy. 
Autor: Ministério Público Federal. Réu: União Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
Data da decisão: 17 de dezembro de 2019. 25ª Vara Federal de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio 
Grande do Sul. Disponível em: 
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711576609
163549715080412410140&evento=827&key=f7d42c607e370622f31aad462a54df692499acac87af2ec
d89caecfe6412a6f3&hash=0498688251afe4177e93eacf70f790c5. Acesso em: 28 ago. 2020. (grifo da 
autora) 
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restarão recebidas no efeito devolutivo (art. 14 da Lei 7.347/85), desde 
que atendidos os requisitos de admissibilidade. 
 

Diante do julgamento da ACP nº 5019260-18.2018.4.04.7107, houve o 

reconhecimento da ilegalidade do artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3/2018, 

em razão de flagrante violação ao entendimento consolidado pelo STF no julgamento 

do RE nº 587.970/SP (Tema 173). 

Ademais, a Juíza Federal da 25ª Vara Federal de Porto Alegre entendeu como 

desnecessária a declaração incidental de ilegalidade do artigo 7º do Decreto nº 

6.214/2007; no entanto, determinou que a interpretação do referido dispositivo deve 

ser realizada em consonância com o entendimento consolidado pelo STF no 

julgamento do RE nº 587.970/SP (Tema 173). 

Não obstante ao deferimento da tutela antecipada, por meio da sentença 

prolatada nos autos da ACP nº 5019260-18.2018.4.04.7107, no sentido de suspender 

imediatamente os efeitos do artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007 e do artigo 7º, inciso 

I, da Portaria Conjunta nº 3/2018, bem como suspender imediatamente as condutas 

no tocante à limitação de acesso ao benefício de prestação continuada, fundada 

apenas no critério da nacionalidade, impende destacar que as partes requeridas 

interpuseram apelações em 10 de fevereiro de 2020 e em 03 de março de 2020. 

No dia 20 de outubro de 2020, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região615 confirmou, em parte, a sentença prolatada pela Juíza Federal da 25ª Vara 

Federal de Porto Alegre, consignando a seguinte decisão: 

 

A 5ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL 
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, JULGANDO EXTINTO O FEITO, 
SEM EXAME DE MÉRITO, QUANTO AO PEDIDO RELATIVO À 
CONDENAÇÃO DO INSS A RECEBER E A ANALISAR OS 
REQUERIMENTOS DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
FORMULADOS POR ESTRANGEIROS RESIDENTES NO BRASIL, 
BEM COMO ABSTER-SE DE INDEFERI-LOS PELO FUNDAMENTO 
DA NACIONALIDADE NÃO BRASILEIRA OU PORTUGUESA DO 
REQUERENTE. 

 

 
615  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 5019260-
18.2018.4.04.7107/RS. Relator: Desembargador Federal Osni Cardoso Filho. Apelantes: União Federal 
e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Apelado: Ministério Público Federal. Data do julgamento: 
20 de outubro de 2020. 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Disponível em: 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor
=50192601820184047107&selOrigem=TRF&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&toda
spartes=&hdnRefId=&txtPalavraGerada=&txtChave=&numPagina=1. Acesso em: 26 out. 2020. 
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Apesar de confirmar parcialmente a sentença da Juíza singular, a 5ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região extinguiu o processo, sem a resolução do 

mérito, no tocante ao pedido de condenação do INSS para receber e analisar os 

requerimentos de BPC e, por conseguinte, abster que os indefira pelo fundamento 

exclusivo da nacionalidade. 

Desta feita, em caso de interposição de recursos cabíveis, espera-se que a 

decisão das demais instâncias recursais sejam proferidas no sentido de manter a 

sentença da Juíza singular e, consequentemente, suspender qualquer conduta 

praticada para limitar o acesso ao benefício de prestação continuada fundada apenas 

no critério da nacionalidade, garantindo assim a proteção social estabelecida pela 

Constituição Federal de 1988. 

Porém, além da declaração da ilegalidade do artigo 7º, inciso I, da Portaria 

Conjunta nº 3/2018, entende-se que a admissão da inconstitucionalidade do artigo 1º 

da Lei nº 8.742/1993 e do artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007 seria a medida concreta 

necessária para evitar qualquer tipo de discussão sobre a possibilidade de concessão 

do benefício de prestação continuada aos refugiados e, principalmente, para evitar 

qualquer tipo de discriminação relacionada à nacionalidade ou condição migratória 

dos indivíduos. 

Seguindo esse entendimento, conclui-se que, apesar das regras, dos princípios 

e dos objetivos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, pelos tratados e 

instrumentos internacionais e, inclusive, por algumas legislações infraconstitucionais, 

bem como do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 587.970/SP (Tema 173), o acesso dos 

refugiados ao benefício de prestação continuada é constantemente limitado pela 

Autarquia Federal, sob o infundado argumento de ausência de preenchimento do 

critério da nacionalidade. 

Os fundamentos pautados nas normas infraconstitucionais, utilizados para 

limitar indevidamente o acesso dos refugiados ao benefício de prestação continuada, 

são frontalmente rechaçados em razão da própria natureza de direito fundamental 

social atribuída pela Carta Magna a este benefício assistencial. 

Nesse contexto, José Ricardo Caetano Costa e Marco Aurélio Serau Júnior616 

asseveram: 

 
616 COSTA, José Ricardo Caetano; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Comentários à Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Curitiba: Juruá, 2020, p. 105-106. 
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Trata-se de um direito fundamental social delineado na própria norma 
constitucional, característica jurídica que impõe que a hermenêutica 
deste benefício, posteriormente definida em norma infraconstitucional, 
obedece aos objetivos constitucionais. Ademais, seguindo a lógica de 
interpretação que é relativa aos direitos fundamentais, esse direito não 
pode ser reduzido indevidamente pela norma infraconstitucional sob a 
premissa de que deva ser regulamentado ou condicionado. 

 

Além da necessidade de observar todo o ordenamento jurídico, constata-se que 

qualquer interpretação e aplicação relacionada ao benefício de prestação continuada 

devem, imprescindivelmente, observar as regras, os princípios e os objetivos 

implementados pela Constituição Federal de 1988, porquanto esta imposição advém 

justamente da sua cristalina força normativa e da elevação do benefício assistencial 

ao status de direito fundamental social. 

Assim, as distorções interpretativas ocasionadas pelas normas 

infraconstitucionais devem ser prontamente corrigidas, com o escopo de assegurar o 

acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício de prestação continuada, 

garantindo o mínimo indispensável à sobrevivência digna dos mesmos e efetivando a 

proteção social resguardada pela Carta Magna. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada na presente dissertação identificou alguns problemas, 

estabelecidos em âmbito global, que são diariamente vivenciados e forçadamente 

enfrentados por milhares de indivíduos em diversos lugares do planeta. 

Os principais fatores que acionam os gatilhos para o crescimento desenfreado 

das migrações forçadas, com o êxodo forçado de milhares de pessoas e o crescimento 

significativo do número de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, 

não devem ser meramente representados por uma escala reduzida dos problemas 

atuais, porquanto ocasionam uma das maiores crises humanitárias, enfrentadas pela 

sociedade contemporânea, e demonstram o elevado grau de dificuldade da tarefa 

imposta para a transposição destes desafios. 

A realidade intrínseca à condição de refugiado revela os inúmeros problemas 

enfrentados pelos indivíduos que são submetidos a viver nesta condição e esboça os 

traços grotescos da catástrofe instaurada no mundo. 

Os efeitos devastadores provocados por esta crise humanitária evidenciam a 

necessidade da implementação de mecanismos capazes de solucionar ou reduzir 

drástica e urgentemente os impactos desta catástrofe global, demonstrando também 

que a sociedade global foi conclamada a participar e reunir esforços para combater, 

de forma ordenada e coletiva, esses graves problemas, pois a solidariedade e a 

fraternidade devem prevalecer para que os refugiados não sejam abandonados à 

própria sorte. 

A pesquisa aqui efetuada demonstrou a existência de uma rede protetiva 

composta por organizações, institutos, instrumentos internacionais, nacionais etc., 

como também a imprescindibilidade da manutenção deste sistema criado para 

fornecer e efetivar a proteção dos refugiados. 

Porém, o acesso dos indivíduos ao aludido sistema protetivo, com a 

consequente e adequada aplicação dos instrumentos de proteção existentes, será 

efetivado por meio do reconhecimento da condição de refugiado, comprovando a 

importância e a necessidade da delimitação estabelecida sobre o conceito de 

refugiado e a identificação realizada a respeito das principais diferenças entre o 

refúgio e as demais situações migratórias ou institutos. 

Além do acesso ao sistema protetivo com as garantias fornecidas pelos 

instrumentos de proteção internacionais e nacionais, evidenciou-se que o 
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reconhecimento da condição de refugiado implica a limitação direta do poder 

discricionário estatal, notadamente verificada na análise da solicitação de 

reconhecimento desta condição e na ausência de autonomia total para refutar a 

aplicação do princípio de non-refoulement (não devolução), entre outras situações, 

sendo que o reconhecimento da condição também ocasiona a possibilidade de 

extensão dos seus efeitos ao grupo familiar do refugiado. 

Desta forma, o reconhecimento e a caracterização da condição de refugiado 

são indispensáveis para determinar o alcance e a aplicação prática dos instrumentos 

de proteção e para a efetivação da proteção social destes indivíduos, por meio das 

políticas públicas competentes. 

A partir da análise realizada nesta dissertação, concluiu-se que a proteção 

social para os refugiados residentes no Brasil deve ser efetivada pela garantia de 

acesso destes indivíduos ao subsistema da assistência social e ao Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). 

Este benefício deve ser concedido aos refugiados residentes no Brasil, desde 

que sejam implementados todos os requisitos exigidos pela legislação para a sua 

concessão, em atendimento às regras, aos princípios e aos objetivos estabelecidos 

pela Constituição Federal de 1988, pelos tratados e instrumentos internacionais e, 

inclusive, por algumas legislações infraconstitucionais, bem como ao entendimento 

consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 587.970/SP (Tema 173). 

Nesse sentido, comprovou-se que os instrumentos normativos de proteção 

social dos refugiados fornecem supedâneo jurídico para os sistemas internacional e 

nacional de proteção, como também se constatou que a apurada aplicação destes 

dispositivos impulsiona a efetivação da proteção social dos refugiados. 

Porém, existem algumas normas infraconstitucionais que limitam 

demasiadamente o acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício de 

prestação continuada. 

A referida limitação foi engendrada inicialmente pelo artigo 1º, caput, da Lei nº 

8.742/1993, na medida em que instituiu a assistência social como um direito do 

cidadão, excluindo de forma indevida aqueles indivíduos que não estão enquadrados 

neste conceito de cidadão. 

Na tentativa de cumprir a obrigação imposta pela legislação ordinária, foi 

editado o Decreto nº 6.214/2007 para regulamentar o benefício de prestação 
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continuada, contudo, instituiu, em seu artigo 7º, uma limitação mais abrangente, haja 

vista que foram elencados, como destinatários do benefício de prestação continuada, 

somente o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa. 

Diante desta restrição de acesso ao benefício assistencial, os refugiados 

residentes no Brasil foram excluídos indevidamente da proteção social destinada pelo 

benefício de prestação continuada, independentemente da implementação de todos 

os requisitos exigidos pela legislação para a sua concessão. 

Entretanto, demonstrou-se que o artigo 1º, caput, da Lei nº 8.742/1993, e o 

artigo 7º, do Decreto nº 6.214/2007, violam diretamente o direito fundamental de todos 

os indivíduos à proteção social, nos termos dos artigos XXII e XXV da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

De igual maneira, a limitação do acesso ao benefício de prestação continuada, 

fincada exclusivamente no critério da nacionalidade ou da condição migratória, 

atropela os preceitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, ou seja, infringe 

diretamente os objetivos fundamentais que visam à erradicação da pobreza, à 

redução das desigualdades sociais e à promoção, sem qualquer tipo de discriminação, 

do bem de todos os indivíduos (artigo 3º, incisos III e IV), e, ao mesmo tempo, viola 

expressamente o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) e o 

princípio da igualdade (artigo 5º, caput). 

Outrossim, a imposição da limitação pelo artigo 1º, caput, da Lei nº 8.742/1993, 

e pelo artigo 7º, do Decreto nº 6.214/2007, não observou que a Carta Magna, ao 

elencar a assistência aos desamparados no rol de direitos sociais (artigo 6º), não 

instituiu qualquer distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou 

qualquer limitação de aplicabilidade baseada no critério da cidadania e nacionalidade. 

Apesar da ausência de declaração da inconstitucionalidade do artigo 1º, caput, 

da Lei nº 8.742/1993 e do artigo 7º do Decreto nº 6.214/2007, o Supremo Tribunal 

Federal consolidou entendimento, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 587.970-SP 

(Tema 173), de afastar o critério limitador estabelecido pela legislação 

infraconstitucional, a fim de reconhecer a legalidade e a possibilidade da concessão 

do benefício de prestação continuada aos estrangeiros residentes no Brasil. 

Durante a construção dos fundamentos desta pesquisa, verificou-se que a 

utilização do termo “estrangeiros”, na decisão emanada pelo Supremo Tribunal 

Federal, não possui o condão de afastar o direito dos refugiados residentes no Brasil 

ao benefício de prestação continuada, posto que a própria legislação 



278 
 

infraconstitucional, seguindo as regras, os princípios e os objetivos instituídos pela 

Carta Magna, garantiu o tratamento isonômico entre os refugiados e os estrangeiros 

(artigo 5º da Lei nº 9.474/1997), ou seja, além dos direitos específicos, os refugiados 

gozam dos mesmos direitos concedidos aos estrangeiros residentes no Brasil. 

Posteriormente, a Lei nº 13.445/2017 foi promulgada para garantir, sem 

qualquer tipo de discriminação fincada no critério da nacionalidade e na condição 

migratória, o acesso igualitário e livre dos migrantes aos serviços, programas e 

benefícios da assistência social (artigo 3º, inciso XI, e artigo 4º, inciso VIII). 

Acontece que, não obstante aos preceitos estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988, pelos tratados e instrumentos internacionais, pela legislação 

ordinária e pelo entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal, a Portaria 

Conjunta nº 3/2018 foi editada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social 

(MDS) e pelo Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para reforçar 

a limitação do acesso ao benefício de prestação continuada, na medida em que exigiu 

indevidamente o preenchimento do critério da nacionalidade para o requerimento 

deste benefício assistencial (artigo 7º, inciso I). 

Nesse contexto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua negando 

o requerimento do benefício de prestação continuada dos refugiados residentes no 

Brasil, argumentando que o critério limitador, fincado no requisito da nacionalidade, 

possui aplicabilidade conferida pelo artigo 1º da Lei nº 8.742/1993, pelo artigo 7º do 

Decreto nº 6.214/2007 e pelo artigo 7º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 3/2018, 

desrespeitando frontalmente o princípio da legalidade, os preceitos constitucionais, os 

instrumentos internacionais e o precedente emanado pelo Supremo Tribunal Federal. 

A limitação do acesso ao benefício de prestação continuada, fincada 

exclusivamente no critério da nacionalidade (nacionalidade brasileira, nata ou 

naturalizada, ou nacionalidade portuguesa), não atende, inclusive, à preocupação 

ventilada pelo constituinte no preâmbulo da Carta Magna acerca da promoção do 

bem-estar e da proteção social para todos os indivíduos, como também da criação de 

diversos valores que devem ser observados para a construção de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Portanto, conquanto haja o reconhecido do direito dos refugiados residentes no 

Brasil ao benefício de prestação continuada, o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) continua negando o acesso ao referido benefício assistencial pelos refugiados 

na esfera administrativa. 
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De tal modo, entendeu-se que as distorções interpretativas, ocasionadas pelas 

normas infraconstitucionais, devem ser prontamente corrigidas e a admissão da 

inconstitucionalidade do artigo 1º, da Lei nº 8.742/1993, e do artigo 7º, do Decreto nº 

6.214/2007, com a consequente declaração da ilegalidade do artigo 7º, inciso I, da 

Portaria Conjunta nº 3/2018, seriam as medidas concretas necessárias para evitar 

qualquer tipo de discussão inerente à possibilidade de concessão do benefício de 

prestação continuada aos refugiados e, principalmente, para evitar qualquer tipo de 

discriminação relacionada à nacionalidade ou condição migratória dos indivíduos, com 

vista a assegurar o pleno acesso dos refugiados residentes no Brasil ao benefício de 

prestação continuada, garantindo o mínimo indispensável à sobrevivência digna 

destes e efetivando a proteção social resguardada pela Carta Magna. 
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