Sujeitos de DIP 4/5. Pessoa humana.

Divergências doutrinárias sobre a condição de
sujeito de DIP da pessoa humana

Já que agora a comunidade (mais estreita ou mais larga)
propagada sem exceção entre os povos da Terra
● foi tão longe que a infração do direito em um lugar da
Terra é sentido em todos,
● a ideia de um direito cosmopolítico não é nenhum modo
de representação fantasioso e extravagante do direito,
● mas um complemento necessário do código não escrito do
direito das gentes para um direito público em geral e,
assim, para a paz perpétua
●

Emmanuel Kant – À paz perpétua (1795)

“... toda a constituição jurídica, no tocante às pessoas que nela estão, é:
1) Uma constituição segundo o direito político (Staatsbürgerrecht) dos
homens num povo (ius civitatis);
2) Segundo o direito das gentes (Volkerrecht) dos Estados na suas relações
recíprocas (ius gentium);
3) Uma constituição segundo o direito cosmopolítico (Weltbürgerrecht),
enquanto importa considerar os homens e os Estados, na sua relação
externa de influência recíproca, como cidadãos de um estado universal da
humanidade (ius cosmopoliticum)"

O direito cosmopolítico limita-se, então, às condições de uma HOSPITALIDADE
UNIVERSAL, constituída por dois elementos:
●
●

Que um homem que entra em território estrangeiro não seja tratado como
inimigo;
Que todo homem possa apresentar-se como membro de uma sociedade, em
virtude do “direito de possessão comum da face da terra sobre a qual, enquanto
esfera, não pode dispersar-se infinitamente”

Logo, “é preciso que os homens se suportem uns ao lado dos outros, ninguém tendo
originariamente o direito de se encontrar num lugar da Terra mais que num outro”

● Cada Estado deve ser interiormente organizado de
modo que não seja o Chefe de Estado – para quem a
guerra não custa nada – mas sim o povo, que a custeia,
quem tenha a voz decisiva para dizer se haverá ou não
haverá guerra

O destinatário final das normas é sempre o indivíduo,
inclusive quando atingido através de organizações ou grupos
● O sujeito primário de qualquer direito é o indivíduo. Todo
direito é regulamentação da conduta humana
● O indivíduo é o objeto do direito internacional público,
sendo que os Estados atuam como órgãos (máximos de
representatividade do indivíduo) para que o direito
internacional se aplique ao indivíduo
●

Hans Kelsen - Teoria Geral do Direito e do Estado (1944) e Paz
através do Direito (1944)

●

A sociedade internacional é definitivamente
uma sociedade de indivíduos (George Scelle)

Escola sociológica do direito internacional

Visão predominante na doutrina

● Ator internacional possui conotação ampla e se
refere a qualquer pessoa ou entidade que busque
espaço ou possua voz no cenário internacional
● Sujeito, por sua vez, é aquele que possui a
titularidade de direitos e obrigações
● Ser sujeito não se confunde com a situação de ser
destinatário de suas normas, nem com as entidades
ou fenômenos que possam estar nelas
mencionados, a título de proteção ou de evitar-se
sua presença

Guido Soares, Curso de DIP (2002)

Consenso atual: limites da capacidade do indivíduo
diante do DIP
● celebrar tratados,
● enviar ou receber delegações diplomáticas,
● declarar guerra, entre outras competências que são próprias
dos sujeitos estatais ou análogos

Cresce a
capacidade do
indivíduo

Proteção internacional da pessoa
humana

Grandes vertentes da proteção internacional da pessoa humana:
complementaridade e aplicação simultânea

●

O Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Direitos Humanos têm por finalidade a
proteção da vida, da saúde e a dignidade dos seres humanos. Enquanto o DIH se aplica somente durante os
conflitos armados, o Direito Internacional dos Direitos Humanos rege em todas as circunstâncias,
tanto em tempo de guerra como de paz.

●

Em determinadas circunstâncias, se um Estado enfrenta uma ameaça pública grave, está habilitado para suspender
alguns direitos humanos. No entanto, nenhum Estado pode suspender o denominado núcleo irredutível dos direitos
humanos considerados fundamentais.

●

O DIH, por sua vez, não contempla nenhuma suspensão de suas normas por parte dos Estados. O DIH deve ser
respeitado em todas as circunstâncias.

●

O Direito Internacional dos Refugiados oferece proteção e assistência às pessoas que atravessaram uma fronteira
internacional. Complementa o Direito Internacional dos Direitos Humanos e, se os refugiados se encontram em uma
zona onde se desenvolve um conflito armado, também o DIH.

Declaração
UE - Turquia

Relações
Turquia - Europa
1922: Fim do Império Otomano
1923-1938: Eleição de Mustafa Kemal Ataturk reformas ocidentalizantes
Mustafa Ataturk

1945: Fim da Segunda Guerra Mundial
1949: Criação do Conselho da Europa
1957: Criação da Comunidade Econômica Européia
(CEE) - Mercado comum europeu

1963: Turquia torna-se membro associado da CEE
1987: Turquia candidata-se à adesão à CEE
1989: CEE considera democracia turca “instável”
1992: Criação da União Europeia (3 pilares, um deles
baseado nas Comunidades pré-existentes)
1999: Candidatura turca aceita;
marroquina negada permanentemente
2004: Reformas
Copenhaguen

na

Turquia

-

candidatura

Critérios

2005: Início das negociações para a adesão da
Turquia

de

2015: Intensificação dos deslocamentos forçados
-

Reuniões do Conselho Europeu sobre crise migratória
destacam Turquia*
Plano de ação conjunto UE-Turquia**

“Política europeia de migração eficaz, humanitária e segura”*
“Intensificação da segurança nas fronteiras turcas (...)
sempre de acordo com os Direitos Humanos”*
“(...) Reenviando esses migrantes rapidamente para os
respectivos países de origem”**
2016: Declaração UE - Turquia
* Declaração de 8 de outubro de 2015 CE
** Reunião dos chefes de Estado da UE com a Turquia
Foto: Yannis Behrakis / Reuters set/2015

de novembro de 2015

Quadro Geral do Refúgio
•O número total de refugiados
cresceu em 45% de 2011 até
meados de 2015.
10.4 mi

15.1 mi

•Sem contar a população Síria,
o crescimento seria de 5%.
•Isto explica o peso da Guerra
Civil Síria neste processo.

Com exceção da Síria, quase todos
os outros países se mantiveram
estáveis no número de refugiados.

FONTE: UNHCR Population Statistics – Person Of Concern
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.htm
l

Quadro Geral do Refúgio
Países vizinhos se tornaram
os destino mais procurados
pelos refugiados sírios, com
destaque para Líbano e a
Turquia.
A Turquia em especial
apresentou um crescimento
enorme na população
refugiada síria, também por
conta de ser a rota de
entrada para Europa.

FONTE: UNHCR Population Statistics – Person Of Concern
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.htm
l

Declaração UE-Turquia
18/03/2016
Terceira reunião entre UE e Turquia desde
Nov/15
Foco: findar o fluxo migratório de refugiados da
Turquia para as ilhas gregas
Problemas identificados:
• Risco de vida e sofrimento dos migrantes
• "uma oportunidade de negócios para
traficantes de pessoas chegando a ter, em
meados de 2015, cerca de 2 bilhões de
dólares em receitas que, hoje em dia,
estima-se que tenham crescido a 5 bilhões
de dólares" Saskia Sassen

Estatuto dos Refugiados
Convenção de 1951
Foi convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência das Nações
Unidas para redigir uma Convenção regulatória do status legal dos
refugiados. Como resultado, foi criada a Convenção das Nações Unidas
sobre o Estatuto dos Refugiados.
A Convenção:
• consolida prévios instrumentos legais internacionais relativos
aos refugiados
• fornece a mais compreensiva codificação dos direitos dos
refugiados a nível internacional
• estabelece padrões básicos para o tratamento dos refugiados
• não impõe limites para que os Estados possam desenvolver esse
tratamento
1. A definição do termo “refugiado”, segundo a Convenção:
• caráter abrangente
•Só se aplica para eventos ocorridos antes de 1º de Janeiro de 1951.
2. A emergência de novas situações geradoras de conflitos gera demanda pela incorporação
dos novos fluxos de refugiados ao Estatuto:
Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados

Definição de Refugiado
ARTIGO 1
(ESTATUTO)

§1. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a
qualquer pessoa:
c) 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.
(PROTOCOLO

§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.

Estatuto dos Refugiados
Convenção de 1951
•A Convenção deve ser aplicada sem discriminação por raça,
religião, sexo e país de origem.
•Estabelece cláusulas consideradas essenciais às quais nenhuma
objeção deve ser feita:
o definição do termo “refugiado”
o princípio de não-devolução
•Determina providências para a disponibilização de documentos,

Como se posiciona a Declaração da UE-Turquia?

Dispositivos do Estatuto
Expulsão
ARTIGO 32

1.

Os Estados Contratantes não podem expulsar refugiados em situação
regular, a não ser que se observe ameaça à segurança nacional ou à
ordem pública em decorrência deste fluxo de pessoas.

2.
3.

O refugiado deverá ter direito à ampla defesa, uma vez que a solicitação
de refúgio seja indeferida.
Cabe aos Estados conceder a tal refugiado um prazo razoável para
procurar admissão em outro país, sendo passível a aplicação de
medidas internas que tais Estados julgarem oportunas.

Declaração
Artigo 1
“1) Todos os novos migrantes irregulares que
cheguem às ilhas gregas provenientes da Turquia (...)
serão devolvidos a este último país. Tal será feito em
plena conformidade com o direito da UE e o direito
internacional, excluindo‑se assim qualquer tipo de
expulsão coletiva. (...)em conformidade com as
normas internacionais pertinentes e no respeito do
princípio da não repulsão. Tratar‑se‑á de uma
medida temporária e extraordinária, necessária para
pôr fim ao sofrimento das pessoas e restabelecer a
ordem pública (...)”

Dispositivos do Estatuto
Princípio de non-refoulement
(não devolução)

1.

ARTIGO 33
Os Estados não podem expulsar um refugiado para as fronteiras dos
territórios em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada.

Declaração
ARTIGO 2
“(...), tendo em conta os critérios de vulnerabilidade das
Nações Unidas. (...), restam 18 000 lugares para efeitos de
reinstalação. Quaisquer necessidades adicionais de
reinstalação serão satisfeitas através de um acordo voluntário
semelhante, até ao número máximo de 54 000 pessoas
adicionais. (...). Caso o número de regressos exceda os
números acima referidos, esse mecanismo deixará de ser
aplicado.”

Declaração
ARTIGO 4
“Assim que começar a deixar de haver travessias irregulares
entre a Turquia e a UE ou se registrar pelo menos uma
redução substancial e sustentada, será ativado um programa
voluntário de admissão por motivos humanitários. Os
Estados‑Membros da UE contribuirão de forma voluntária
para esse programa.”

Declaração
ARTIGO 6
“A UE, em estreita cooperação com a Turquia, acelerará o
desembolso dos 3 mil milhões de euros inicialmente
atribuídos no âmbito do Mecanismo em favor dos Refugiados
na Turquia (...) uma primeira lista de projetos concretos
destinados aos refugiados, nomeadamente no domínio da
saúde, da educação, das infraestruturas, da alimentação e
outras despesas de subsistência. Quando esses recursos
estiverem prestes a ser esgotados(...)UE mobilizará um
financiamento suplementar para o Mecanismo de 3 mil
milhões de euros adicionais até ao final de 2018."

Declaração
ARTIGO 8
“A UE e a Turquia confirmaram mais uma vez o seu
compromisso de redinamizar o processo de adesão, tal como
definido na sua declaração conjunta de 29 de novembro de
2015. Congratularam‑se com a abertura do Capítulo 17 em 14
de dezembro de 2015 e decidiram, como próxima medida,
abrir o Capítulo 33 durante a Presidência neerlandesa.”

Termos de adesão à UE: Acquis Communautaire
Cap. 17: Política Econômica e Monetária
Cap. 33: Disposições Financeiras e Orçamentais

Dispositivos do Estatuto
Refugiados em situação irregular
no país de refúgio

1.

ARTIGO 31
Os Estados não podem aplicar sanções penais aos refugiados
em virtude de sua entrada ou permanência irregulares um
refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida
ou liberdade esteja ameaçada.

Embasamento Legal
A Diretiva 2013/32/UE - relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada
do estatuto de proteção internacional
Artigo 35. - Conceito de primeiro país de asilo
Um país pode ser considerado primeiro país de asilo para um requerente, se este:
a) Tiver sido reconhecido nesse país como refugiado e possa ainda beneficiar dessa
proteção; ou
b) Usufruir de outro modo, nesse país, de proteção suficiente, incluindo o benefício do
princípio da não repulsão,desde que seja readmitido nesse país.
1. O requerente deve ser autorizado a contestar a aplicação do conceito de primeiro país de
asilo nas suas circunstâncias específicas

Embasamento Legal 2
A Diretiva 2013/32/UE - relativa a procedimentos comuns de concessão e
retirada do estatuto de proteção internacional
Artigo 38. - Conceito de país terceiro seguro
1. Os Estados-Membros só podem aplicar o conceito de país terceiro seguro
quando as autoridades competentes se certificarem de que uma pessoa que
requer proteção internacional será tratada no país terceiro em causa de acordo
com os seguintes princípios:
(...)
e) Concessão da possibilidade de pedir o estatuto de refugiado e de, se a
pessoa for considerada refugiada, receber proteção em conformidade com a
Convenção de Genebra.

Considerações Legais
ACNUR - (Legal Considerations on the return of asylum
seekers from Greece to Turkey as part of the EU-Turkey
Cooperation)
"proteção suficiente’ exige que a proteção no primeiro país de asilo seja
eficaz e esteja disponível na lei e na prática, (...). E conformidade, na lei e na
prática, do estado anterior com padrões de direitos humanos e refúgio, incluindo
os padrões de vida adequado, direitos do trabalho, saúde e educação.”
Sobre o conceito de “país terceiro seguro”: “Aplicação do conceito de "país
terceiro seguro" exige uma análise cuidadosa e individualizada caso a caso se os
princípios acima mencionados a) a e) são assegurados "
(http://www.unhcr.org/56f3ec5a9.pdf)

A Lei Turca sobre Estrangeiros e
Proteção Internacional
A Turquia faz uma restrição ao Protocolo de 1967: “(...) a Convenção é
aplicada somente a pessoas que se tornaram refugiados como resultado de
eventos ocorridos na Europa, (...)” (tradução nossa)
2013 -> “Law on Foreigners and International Protection” aproxima
Turquia da legislação internacional para refugiados não-europeus.
2014 -> Regulação configura “mass influx” sob proteção temporária
- limitações de acesso ao mercado de trabalho
-coloca em cheque o atendimento aos requisitos da “proteção
suficiente”

(http://www.unhcr.org/en-us/protection/convention/4dac37d79/reservations-declarations-1
967-protocol-relating-status-refugees.html)

O “Aspecto de Legalidade” da
Declaração e seus efeitos
Comprovante de Notificação recebido por
solicitante de refúgio síria na chegada à Grécia
em 14 de Abril (fonte: El Pais)
Segundo o jornal, constava no documento que se
não apelar em 5 dias, “o solicitante será expulso do
país” -> resposta padronizada

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/22/internacional/1461359400
_874893.html

HRW: “Nós temos muitas preocupações agora, mas a número um é a de que a UE está
infringindo a lei Europeia ao enviar de volta pessoas que precisam de proteção a um
país inseguro” (tradução nossa)
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-first-boats-taking-failed-asylum-seekers-back-to-turkey-leave-gree
ce-under-migrant-a6967061.html)

Turquia segundo a Human
Rights Watch
“(...) o partido no poder Justiça e Desenvolvimento (AKP) demonstrou uma
crescente intolerância com oposição política, protestos públicos, e mídia crítica. A
interferência governamental nas cortes e promotores minou a independência
judicial e o mando da lei. (...). A Turquia acolhe 2,2 milhões de refugiados sírios,
muitos dos quais enfrentam obstáculos para acessar educação e emprego, e é a
principal rota de trânsito para requerentes de asilo na UE. Restrições de fronteira e
requisitos de visto impedem a sírios de buscar proteção na Turquia.” (tradução
nossa)

(https://www.hrw.org/europe/central-asia/turkey)

Turquia segundo a Human
Rights Watch 2
”A UE é moralmente, e de fato legalmente, obrigada a compartilhar o
fardo dos refugiados, não enviando-os de volta à Turquia sem levar em
conta seus pedidos de asilo” (tradução nossa)
“Novas análises legais e pesquisas demonstram em detalhes porque a
qualidade da proteção dos sírios na Turquia não se eleva ao nível
requerido para “país terceiro seguro” ou “primeiro país de asilo””
(tradução nossa)

(https://www.hrw.org/europe/central-asia/turkey)

Fonte: relatório Preventing

a
Lost Generation: “When I
Picture My Future, I See
Nothing” - HRW

(https://www.hrw.org/sites/default/files
/report_pdf/turkey1115_reportcover_w
eb.pdf)

Turquia - um destino seguro?
Relatório UE sobre Turquia e Refugiados
(Julho/2016)
“Mensagens chave
O grande influxo de refugiados na Turquia atingiu mais de 3.1
milhões de pessoas, tornando a Turquia o país de acolhimento
com a maior população de refugiados no mundo. Cerca de 90%
dos refugiados sírios na Turquia permanecem fora dos campos,
com acesso limitado a serviços básicos”

(http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf)

Fonte:

http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-04-19-Turquia-fa
z-ultimato-a-UE-e-ameaca-rejeitar-refugiados

Pró Declaração

Contra a Declaração

A Turquia como um “primeiro país de asilo” ou
um “país terceiro seguro”.

Enviesamento pelo processo de admissão da
Turquia na UE

Declaração não feriria normas internacionais,
como o princípio de non-refoulement

A “proteção suficiente” que permitiria enquadrar
a Turquia como “primeiro país de asilo” não é
verificada na lei e nem na prática,
considerando a interpretação da ACNUR das
normas internacionais para refugiados

”Um grande passo” no combate à imigração
ilegal e aos traficantes de refugiados do Mar
Egeu (Merkel)

Para ser um “país terceiro seguro”, o retorno de
não-sírios da Grécia para a Turquia teria que
ser analisado caso a caso, e não efetuado da
forma automática verificada na prática

-Donald Tusk: “Não venham à Europa” ->
mensagem transmitida de forma inequívoca

Turquia possui um histórico negativo na adesão
à Convenção do Estatuto de Refugiados e ainda
ameaçou expulsar refugiados se a UE
não acelerasse a liberalização dos vistos

Médicos sem Fronteiras (junho/2016)
●

MSF tem prestado assistência às pessoas que fazem a travessia do mar
Mediterrâneo para a Europa desde 2002. Apenas nos últimos 18 meses, médicos
de MSF trataram cerca de 200 mil homens, mulheres e crianças na Europa e no
mar Mediterrâneo. Atualmente, a organização está atendendo refugiados e
imigrantes na Grécia, na Sérvia, na França, na Itália e no mar Mediterrâneo, bem
como em países na África, na Ásia e no Oriente Médio.

Médicos sem fronteiras
●

As atividades de MSF são financiadas majoritariamente por doações privadas
(92%). No entanto, a organização também está envolvida em algumas parcerias
financeiras com doadores institucionais para programas específicos. Em 2015, os
fundos de instituições da UE representaram 19 milhões de euros, enquanto fundos
dos Estados-membros representaram 37 milhões de euros. MSF também utilizou
6,8 milhões de euros recebidos do governo norueguês. Em 2016, além da
Comissão Europeia, MSF está envolvida em parcerias com nove Estados-membros
europeus: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha,
Suécia e Reino Unido.

Médicos sem fronteiras
●

●

●

acordo assinado entre UE e Turquia "é o mais recente de uma longa linha de
políticas que vão contra os princípios fundamentais que permitem que seja
prestada assistência às pessoas que realmente precisam"
Como consequência direta deste acordo, mais de 8.000 pessoas, entre elas
centenas de menores não acompanhados, ficaram retidas nas ilhas gregas, onde
vivem em condições extremas, em campos superpovoados, às vezes durante meses
“Políticas de dissuasão apresentadas para o público como soluções humanitárias
só exacerbaram o sofrimento das pessoas em necessidade. Não há nada
remotamente humanitário nessas políticas. Elas não podem se tornar a norma e
devem ser questionadas”

http://www.msf.org.br/noticias/abordagem-noci
va-de-estados-da-uniao-europeia-em-relacaomigracao-coloca-o-direito-ao-asilo

