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RESUMO 

Este artigo busca demonstrar como é possível estabelecer uma relação de 

causalidade entre o “modelo nacional de cidadania” e a limitada eficácia da 

Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961. Para isso, busca em 

diálogo com outras pesquisas esboçar as principais características do referido 

modelo, que teria ocasionado uma forte internalização do direito à nacionalidade, 

tornando os Estados muito resistentes à cessão de qualquer parcela de sua 

ingerência sobre o mesmo. Nesse contexto, são evidentes os reflexos da reticência 

estatal no texto final da Convenção de 1961, que apresenta medidas de limitada 

utilidade prática, em sua grande maioria extremamente deferentes às reivindicações 

de soberania estatais. Outros documentos internacionais, contudo, foram capazes 

de tratar de maneira mais completa questão da apatridia em momento posterior. 

Com isso, questiona-se a atualidade do diploma, cuja relevância nos dias de hoje 

pode estar ameaçada. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Apatridia. Nacionalidade. Pertencimento. Homogeneização. 
Monopólio. Fronteiras. Soberania. Direitos Humanos. Regime Internacional. 
Deferência. Subinclusividade. Atualidade.  
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ABSTRACT 

This article intends to demonstrate how a causal link between the “national 

citizenship” and the limited effectiveness of the 1961 Convention on the Reduction of 

Statelesssness can be drawn. For this purpose, through the dialogue with other 

researches, it outlines the main characteristics of such model, which would’ve led to 

the internalization of the right to nationality, turning the States extremely resistant to 

any sort of concession regarding the exclusiveness of their competence over it. In 

this context, the reflections of the States’ reluctance are evident in the Convention’s 

final text, which presents measures of very limited practical usefulness, most of which 

are extremely sensitive to the States’ sovereignty claims. Ulterior international 

documents, however, dealt with statelessness in a fuller way. Given their advent, the 

actuality of the 1961 Convention could be questioned, as its relevance in today’s 

world might be at risk. 

 

 

KEYWORDS: Statelessness. Nationality. Belonging. Homogenization. Monopoly. 
Borders. Sovereignty. Human Rights. International Regime. Deference. 
Underinclusiveness. Actuality. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

 

A cada dez minutos, uma criança nasce sem nacionalidade1. De acordo com 

relatório apresentado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados, cerca de 3,2 milhões de indivíduos eram identificados como apátridas 

ao redor do mundo em 2016.2 Essa cifra foi alcançada a partir de critério restritivo de 

contabilização e de uma base de dados significativamente subinclusiva.3 Apenas 75 

países conseguiram fornecer dados oficiais ao órgão, um número ainda menor do 

que os 77 países contribuíram para o levantamento no ano anterior4. 

Considerando os dados extra oficiais aos quais o Alto Comissariado teve 

acesso e contabilizando os indivíduos que, muito embora não sejam tecnicamente 

reconhecidos como apátridas, o são na prática5, o total estimado é elevado para a 

estarrecedora estatística de 10 milhões de indivíduos apátridas. 

De imediato, um dos principais óbices ao tratamento da apatridia pelo direito 

internacional já se torna evidente: a dificuldade de identificá-la. O alto grau de 

invisibilidade lhe é inexorável. 

A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, logo em seu primeiro 

artigo, define o indivíduo apátrida como “toda pessoa que não seja considerada seu 

nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação.”.6 Em termos simples, são 

aqueles que não se amoldam à norma de pertencimento político definida por 

qualquer Estado em sua respectiva legislação doméstica. 

Com a universalização do Estado-Nação ao redor do globo, a subsistência de 

indivíduos que não pertencem a território nenhum e que não integram nenhuma 

nação é preocupante. 

                                                           
1 INSTITUTO DE APATRIDIA E INCLUSÃO. The World’s Stateless Children. Wolf Legal Publishers, 
Janeiro de 2017. 
2 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Global Trends – Forced 

Displacement in 2016. 2016, p. 48-49. 
3 O ACNUR, quando da elaboração do relatório, considerou tão somente os indivíduos afetos pela 
condição de apatridia chamada de jure, correspondente à absoluta ausência de qualquer vínculo legal 
de pertencimento político. São os indivíduos que, efetivamente, não são considerados nacionais de 
Estado algum segundo as legislações locais.  
4 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Global Trends – Forced 
Displacement in 2016. 2016, p. 48-49. 
5 Tratam-se dos apátridas de facto, que, muito embora desfrutem do reconhecimento formal como 
nacionais, por motivos diversos, não têm acesso ao conjunto de direitos, garantias e afins que ao 
mesmo seria acessório. 
6 Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, Artigo 1º. 
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Para os estudiosos que se alinham à concepção liberal dos direitos humanos, 

a condição da apatridia não é óbice a qualquer indivíduo no gozo dos mesmos. 

Estes direitos são inerentes a todos seres humanos e, para eles, são autônomos e, 

portanto, independem do pertencimento a uma nacionalidade.7 

Entretanto, não é à toa que o direito à nacionalidade fora chamado o “direito a 

ter direitos”.8 Na atualidade, a grande maioria dos Estados somente se assume 

como responsável pela garantia dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais 

dos indivíduos com os quais reconheça possuir determinado vínculo legal.9 Estado 

algum tem a pretensão de ser garantidor universal, de responsabilizar-se pela 

proteção de todo e qualquer indivíduo, sendo utópica a crença de que o não 

pertencimento político não lhes afetaria. Assim, sendo imprescindível o intermédio 

estatal para a garantia desses direitos, elegeu-se a cidadania como o critério que 

distinguiria o seleto corpo de indivíduos que cada Estado tomaria para si como 

seu.10 Os apátridas, enquanto sujeitos – política e formalmente – não reconhecidos 

como membros de qualquer nação, acabam então fadados ao desabrigo. Isto 

porque, territorialmente, terão restrita liberdade de locomoção na totalidade dos 

territórios existentes e, juridicamente, não terão qualquer agente responsável por 

aquele conjunto mínimo de direitos humanos necessário à sua digna existência. 

Invisíveis, têm demandas sem ponto de chegada e direitos sem ponto de saída, 

vendo sua existência reduzida à luta para sobreviver e contentando-se com o 

conjunto residual de garantias que lhes for oferecido. 

Diante do cenário apresentado e com vistas a reunir e revisar um conjunto 

(ainda exíguo) de artigos acadêmicos que discutem o assunto, busco aqui 

demonstrar como é possível estabelecer uma relação de causalidade entre o 

“modelo nacional de cidadania” e a limitada eficácia da Convenção para Redução 

dos Casos de Apatridia de 1961.  

                                                           
7 Para o naturalismo social, conforme alcunhado por Somer, em “Genealogies of Citizenship: Markets, 
Statelessness, and the Right to Have Rights.”, os direitos humanos, inerentes a todos e autônomos, 
seriam necessariamente garantidos pelo Estado. 
8 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. 7ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. p. 330. 
9 WEISSBRODT, David, COLLINS, Clay. The Human Rights of Stateless Persons. In.: Human Rights 
Quarterly, Vol. 28, No. 1. The John Hopkins University Press, Fevereiro de 2006, p. 245-276. 
10 ARENDT, Hannah, The decline of the nation-state and end of the rights of man. The origins of 
totalitarianism. New York: Meridian Books, 1962, p. 267- 302. 
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Para isso, inicialmente, utilizarei como referência a dissertação de mestrado 

apresentada por Nathalia Justo11 para esboçar as principais características e os 

pontos mais criticados do “modelo nacional de cidadania”. A autora sustenta que 

esse modelo de pertencimento político nacional teria ocasionado uma forte 

internalização do direito à nacionalidade, tornando os Estados muito resistentes à 

cessão de qualquer parcela de sua ingerência sobre o mesmo. Nesse contexto, são 

evidentes os reflexos de sua reticência no texto final da Convenção de 1961, que 

apresenta medidas de limitada utilidade prática, em sua grande maioria 

extremamente deferentes às reivindicações de soberania estatais. Outros 

documentos internacionais, contudo, foram capazes de tratar de maneira mais 

completa questão da apatridia em momento posterior. Com isso, questiona-se a 

atualidade do diploma, cuja relevância nos dias de hoje pode estar ameaçada.12 

  

                                                           
11 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012. 
12 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 194-198. 
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II. MAS AFINAL, O QUE SIGNIFICA SER APÁTRIDA? 

 

 

Após os esforços iniciais da Convenção sobre Algumas Questões 

Relacionadas à Apatridia de 1930, a apatridia teve a sua definição formal perante a 

comunidade internacional consolidada em 1954, quando a Convenção sobre o 

Estatuto dos Apátridas versou: 

 

1. Para os efeitos da presente Convenção, o termo "apátrida" 

designará toda pessoa que não seja considerada seu nacional por 

nenhum Estado, conforme sua legislação. 

2. Esta Convenção não se aplicará: (...)13 

 

Em breve análise do trecho acima colacionado, é possível constatar que não 

há só um exercício descritivo daqueles indivíduos que se amoldam ao conceito 

disposto, mas também um exercício excludente do legislador, por meio do qual 

especificou os indivíduos aos quais a Convenção não se aplica.14 

 Além disso, percebe-se que a definição do indivíduo apátrida traz trabalho 

inventivo quase nulo. Foi repousada quase que por completo sobre a conceituação 

de nacionalidade. O apátrida, ao designar “toda pessoa que não seja considerada 

seu nacional” corporifica justamente a ausência da mesma. Assim, na identificação 

do indivíduo apátrida, todo e qualquer esforço interpretativo é, na realidade, 

transferido à determinação de quais indivíduos são nacionais. 

No Direito Internacional Público, a nacionalidade é compreendida como um 

dos elementos constitutivos do Estado, junto de seu território e sua forma de 

governo soberana.15 Por ser intrinsecamente relacionada à identificação de seu 

povo, é vista como a representação primeira de sua dimensão pessoal.16 

                                                           
13 Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, Artigo 1. 
14 Nesse sentido, a Convenção de 1954, no parágrafo 2 de seu primeiro artigo, se autodeclarou 
inaplicável aos indivíduos (i) que gozam de proteção ou assistência em razão de seu reconhecimento 
como refugiados; (ii) a quem, embora não tenha sido conferido o vínculo legal de nacionais, foram 
conferidos os direitos e obrigações aos nacionais correlatos; e (iii) que, grosso modo, tenham 
incorrido em atos contrários aos propósitos e princípios da Organização das Nações Unidas. 
15 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar, 13ª edição, revista aumentada e 

atualizada – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 193. 
16 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar, 13ª edição, revista aumentada e 

atualizada – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 212. 
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A sua definição mais amplamente difundida tem raízes no julgamento do 

emblemático Caso Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala). Nele, a Corte 

Internacional de Justiça discutia se o Estado de Liechtenstein teria o direito de 

propor ação em nome de Friedrich Nottebohm, nascido na Alemanha. Friedrich 

Nottebohm, quando jovem, havia se mudado para a Guatemala, onde manteve um 

negócio próspero por muitos anos. Apesar disso, nunca requereu a nacionalidade 

local. Durante a Segunda Guerra Mundial, receoso sobre o valor da proteção 

diplomática alemã, requereu a nacionalidade de Liechtenstein, que lhe foi concedida. 

Assim, passou a deter ambas as nacionalidades alemã e liechtensteiniense, mas 

não a guatemalteca. 

Com a posterior aliança do Estado da Guatemala à frente oposta à alemã na 

guerra, Friedrich, considerado alemão perante o governo do país, foi detido e 

extraditado. Mesmo após sua soltura, não pôde retornar à Guatemala, motivo por 

que passou a residir em Liechtenstein. Foi então que o governo local requereu, em 

seu nome, indenização em face do Estado da Guatemala, sob o fundamento de que 

o mesmo teria violado suas obrigações perante o Direito Internacional Público. 

Ao verificar as circunstâncias fáticas, a Corte constatou a “ausência de um 

laço de ligação entre Nottebohm e o Liechtenstein e, por outro lado, a existência de 

uma conexão longa e íntima entre ele e a Guatemala”.17 Explicitou, em seguida, que 

a nacionalidade é um vínculo legal que deve ser sempre fundado em um fato social 

ou em uma comunhão de interesses e sentimentos.18 Por isso, entendeu que a de 

Friedrich, nos termos em que foi conferida, não poderia dar ao Estado de 

Liechenstein o condão de protegê-lo diplomaticamente. 

Desde o mencionado episódio, consolidou-se o princípio da nacionalidade 

efetiva, segundo o qual “o vínculo patrial não deve fundar-se na pura formalidade ou 

no artifício, mas na existência de laços sociais consistentes entre o indivíduo e o 

Estado.”.19  

                                                           
17 SALIBA, Aziz Tuffi Nacionalidade brasileira e Direito Internacional: Um breve comentário sobre a 
Emenda Constitucional nº 54/2007. In.: Revista de informação legislativa, v. 45, n. 180, 
Outubro/Dezembro de 2008, p. 77-82. 
18 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala); Second 
Phase. In.: ICJ Reports 1955, p. 4.  
19  REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar, 13ª edição, revista aumentada e 
atualizada – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 214. 



  

 

12 

Tradicionalmente, três princípios guiam a verificação de referidos laços 

sociais, quais sejam o jus soli, o jus sanguinis e o jus domicilli.20 Segundo o princípio 

jus soli, o indivíduo seria reconhecido como nacional do Estado em cujo território 

houvesse nascido, ao passo que, segundo o princípio jus sanguinis, a sua 

nacionalidade acompanharia a nacionalidade de seus pais.21 Se estes, de um lado, 

têm maior relação com a aquisição originária de nacionalidade, ligada às 

circunstâncias do nascimento, o jus domicilli, que leva em consideração o local de 

residência, costuma ser relacionado à aquisição posterior de nacionalidade, por 

exemplo por vias de naturalização.22 

Diante das diferentes pretensões territoriais e ideacionais que cada Estado 

possui, muito dificilmente são estabelecidos critérios e requisitos uniformes ao longo 

do planisfério para a identificação de seus nacionais. Alguns valorizam mais a 

conexão com o território, outros a conexão com o povo e terceiros podem, ainda, 

considerar relevante a valorização de ambas, combinando-as.23 Assim, uma miríade 

de desenhos para a concessão da nacionalidade coexiste, nos quais são refletidas 

ainda as peculiaridades correlatas à cultura local, que o Estado considerou 

relevantes no exercício de sua soberania.24  

  

                                                           
20 SAFRAN, William. Citizenship and Nationality in Democratic Systems: Approaches to Defining and 

Acquiring Membership in the Political Community. In.: International Political Science Review / Revue 

internationale de science politique, Vol. 18, No. 3, Contrasting Political Institutions. Institutions 

politiques contrastées,  Julho de 1997, p. 314. 
21 EDWARDS, Alice. The meaning of nationality in international law in an era of human rights. In.: 
Nationality and Statelessness under International Law. Cambridge University Press, 2014, p. 16. 
22 EDWARDS, Alice. The meaning of nationality in international law in an era of human rights. In.: 
Nationality and Statelessness under International Law. Cambridge University Press, 2014, p. 18-19. 
23 Nesse sentido, Van Waas menciona a relação entre a preferência pelo modelo jus soli ou jus 
sanguinis e o histórico migratório dos Estados, associando o primeiro àqueles que receberam grande 
fluxo de imigrantes e o segundo àqueles onde houve alta taxa emigratória. Afinal, o jus soli  garantiria 
que a próxima geração das famílias de imigrantes recém-chegadas já seria reconhecida como 
integrante de sua comunidade nacional, incrementando o capital humano do Estado, e o jus 
sanguinis, onde houve grande fluxo de saída, evitaria um desfalque excessivo do corpo. (VAN WAAS, 
Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: Intersentia, 2008, 
p. 32-33) 
24  A Constituição da República de Uganda de 1995, por exemplo, em seu Artigo 10, prevê duas 
possibilidades de reconhecimento de um individuo como nacional do Estado: caso seus pais ou avós, 
no momento de seu nascimento, eram detinham a nacionalidade originária do país ou, tendo nascido 
no território, caso seus pais ou avós pertençam a uma das comunidades nativas (listadas em 
documento anexo à Constituição) que residiam no país em 1º de fevereiro de 1926. Vê-se que, 
apresentando modelo fortemente alinhado ao princípio de jus sanguinis, o texto constitucional traz 
consigo ainda forte valorização de aspectos étnicos, certamente considerados relevantes para o 
pertencimento político local no momento de sua elaboração. 
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III. A INTERNALIZAÇÃO DO DIREITO À NACIONALIDADE 

 

 

A dissertação de mestrado de Nathalia Justo aponta que, qualquer que seja o 

desenho adotado, a aquisição da nacionalidade tem caráter inerentemente 

excludente, ou seja, é a principal responsável pela produção da apatridia. Isso o 

mencionado “modelo nacional de cidadania”, hoje universalizado, serve a um projeto 

de construção estatal que pretende a homogeneidade de sua comunidade: 

 

Argumenta-se que a cidadania moderna é uma cidadania nacional, 
isto é, a nacionalidade é o requisito indispensável para o estabelecimento 
das relações de pertencimento politico. (...) A falta da nacionalidade impede 
que o indivíduo apátrida seja inserido no ordenamento jurídico estatal. Esta 
exclusão formal é amparada por um conjunto de ideias sobre a identidade 
nacional que constroem o apátrida como atraso ou deslocamento em 
relação ao tempo linear da nação.25 

 

A autora explica que, segundo Charles Tilly, o reconhecimento da 

necessidade e eficiência do poder coercitivo teria conduzido à centralização do 

Estado.26 Os indivíduos, ao reconhecerem a capacidade da coerção estatal na 

obtenção de recursos e garantia da obediência civil, viram que a sua submissão aos 

Estados em relação mutualística poderia lhes dar uma vantagem competitiva no 

contexto bélico. Com isso, a homogeneização da comunidade de indivíduos teria 

sido uma consequência natural, por ser vista como essencial à pacificação interna, 

instrumentalizada por dois elementos subjetivos ao próprio conceito de Nação. 

Primeiramente, construída como comunidade imaginada27, a Nação apresenta 

para si uma linearidade temporal. Com o auxílio de mecanismos como a imprensa, 

todos os indivíduos que a compõem se veem compartilhando um tempo homogêneo. 

Efeito disso é a associação de seu desenvolvimento pessoal ao progresso do 

Estado, o que fortalece a sua lealdade e compromisso com o mesmo. O apátrida, 

                                                           
25 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 

Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 25-26, 67. 
26 TILLY, Charles. Coercion, capital, and European states, AD 990-1990. Cambridge, Mass., USA, B. 
Blackwell, 1990, In.: JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em 
Dois Momentos: Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem 
Internacional. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 51. 
27 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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aqui, corporifica uma imagem de atraso.28 Somente se relaciona à continuidade 

histórica do Estado por ser totalmente alheio à mesma. 

Em segundo, sobre a identidade nacional repousa fortemente a construção de 

seu perfil sobre dois mecanismos: o essencialismo e o binarismo. Consoante Craig 

Jackson Calhoun, o essencialismo se refere à redução da diversidade de uma 

população a um critério único, eleito como representativo de sua essência.29 Criam-

se categorias excludentes e redutivas em total descompasso com a realidade. No 

caso de um Estado que, por exemplo, determina que somente são nacionais os 

indivíduos nascidos em seu território, a diversidade dos sujeitos que compõem a sua 

comunidade é reduzida ao seu local de nascimento. Como consequência, todos os 

demais são automaticamente excluídos. Na mesma linha, o binarismo fortalece a 

negação da diversidade. Constrói o nacional a partir de sua constante oposição aos 

demais, apresentados como moralmente inferiores.  

Com isso, os indivíduos não nacionais são identificados como “fora do tempo” 

da Nação e como moralmente inferiores aos nacionais. Então, quando a identidade 

nacional, artificialmente construída, passa a ser percebida como natural, está 

sedimentado o caráter excludente da cidadania nacional.30  

Ainda em sua dissertação, Justo levanta a tese de que o apátrida  representa 

uma anomalia da ordem internacional, ao mesmo tempo em que é fundamental para 

a sua reprodução: 

 

Ambos são construídos como desvios do sistema internacional, mas 
eles apresentam um lócus para a reprodução da ordem internacional na 
medida em que sua construção como condições problemáticas dá aos 
Estados a oportunidade de reafirmar a cidadania estatal como norma de 
pertencimento político, e as resoluções espaciais e ideacionais que a 
compõem.31 

 

Assim, o apátrida permite que a Nação constantemente reafirme a sua 

estrutura. Tecnicamente, representam um desvio, já que não se adequam a 

                                                           
28 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 34. 
29 CALHOUN, Craig Jackson. Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, p. 18. 
30 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 36 
31 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 

Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 66. 
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qualquer norma subjetiva de pertencimento político. No entanto, é precisamente o 

seu reconhecimento como desvio que dá às nações a oportunidade de propor a sua 

correção inserindo-os ou adequando-os a essas normas, assim reforçadas. 

O quadro acima descrito é intrinsecamente relacionado à internalização 

histórica do direito à nacionalidade. O Estado assegura, com a definição dos critérios 

que distinguem o seu corpo de nacionais, nos termos em que bem desejar, a 

unidade e coesão do elemento subjetivo estatal – a comunidade nacional. E, assim, 

detém o controle dos meios legítimos de movimento e de definição formal do 

pertencimento político, tornando-se senhor de suas fronteiras ideacionais e 

territoriais. Nesse sentido, veja-se a disciplina de Justo: 

 

O Estado depende do controle sobre a produção identitária dos 
sujeitos políticos e do monopólio legítimo do controle sobre o movimento 
para que ele possa se reproduzir como unidade política delimitada em 
termos espaciais e ideacionais. A produção do apátrida coopera com a 
manutenção dessas fronteiras e permite que o poder soberano estatal de 
determinação do corpo dos nacionais seja mantido pelo Estado.32 

 

Naturalmente, esse binômio de controle é tão potencializado quanto maior for 

o monopólio dos Estados sobre o mesmo. Assim, ceder parcela de sua ingerência 

sobre a definição formal de seus nacionais à comunidade internacional significaria 

arriscar a manutenção de suas fronteiras espaço-ideacionais e a reprodução de sua 

estrutura política.  

Diante desse contexto, o tratamento da apatridia pelo direito internacional 

perfaz um enorme desafio, já que perpassa a internacionalização do direito à 

nacionalidade. Os Estados, como visto, têm pouco ou nenhum incentivo para abrir 

mão do monopólio da definição formal de seu sujeito político, fundamental à 

delimitação do escopo de abrangência de sua supremacia.33 É cenário ainda menos 

provável quando a justificativa para tanto seria o socorro dos indivíduos apátridas. 

Fazer com que os Estados abdiquem de parcela de sua soberania para a reversão 

de um quadro essencial à reprodução de sua ordem parece tarefa impossível. 

                                                           
32 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 

Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 67. 
33 WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers Group, 1979, p. 65. 
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Nesse sentido, é interessante apontar a baixíssima adesão internacional aos 

documentos confeccionados para o tratamento da apatridia.34 O número de Estados-

Contratantes das convenções elaboradas só passou a demonstrar crescimento mais 

significativo nas últimas décadas, como resultado das circunstâncias fáticas adiante 

mencionadas e de uma campanha expressiva do ACNUR.35 

Será apresentado a seguir, em linhas gerais, o Regime Internacional de 

Proteção às Pessoas Apátridas.  Objetiva-se demonstrar o inegável impacto da 

recém- apresentada lógica nacionalista de pertencimento político sobre o mesmo. A 

maior parte de suas falhas estruturais pode ser relacionada à internalização do 

direito à nacionalidade, que, como vimos, é consequência natural do modelo 

nacional de cidadania. As convenções que compõem o Regime mostram-se 

demasiadamente reticentes no que concerne a apresentação de medidas que 

substancialmente visem erradicar a apatridia.  

                                                           
34 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 16-17. 
35 Nesse sentido, mencione-se a campanha “#IBelong”, lançada pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas em novembro de 2014, com vistas a erradicar a apatridia no curso de 10 anos, conforme a 
dezena de ações dispostas pela entidade no Plano de Ação Global conjuntamente lançado, que 
objetiva, em suma, identificar e proteger os indivíduos apátridas, lidar com casos crônicos de apatridia 
e evitar que novos exsurjam. Mais informações estão disponíveis no portal eletrônico da campanha, 
cujo endereço é http://www.unhcr.org/ibelong/.  

http://www.unhcr.org/ibelong/
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IV. O REGIME INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS APÁTRIDAS: 

REFLEXO DE CONSTANTE TENSÃO 

 

  

Para os fins do presente trabalho, entende-se o Regime Internacional de 

Proteção às Pessoas Apátridas como o conjunto dos documentos internacionais 

elaborados com o fim específico de lidar com a questão da apatridia. São eles: a 

Convenção de Haia de 1930 sobre Determinadas Questões Relativas aos Conflitos 

de Leis sobre a Nacionalidade, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 

e a Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961. 

Em todos, é bastante perceptível o reflexo de uma tensão constante entre 

duas pretensões conflitantes: de um lado, a tutela dos direitos humanos ameaçados 

pela apatridia e, de outro, as reivindicações dos Estados por soberania. Trata-se de 

tensão que passou por gradual flexibilização no decurso dos anos.  

Em 1923, no caso “Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (French 

Zone)”, o Tribunal Permanente de Justiça Internacional, conforme transcrito abaixo, 

admitiu que o direito internacional poderia limitar a soberania sobre o direito à 

nacionalidade:36 

 

For the purpose of the present opinion, it is enough to observe that it 

may well happen that, in a matter which, like that of nationality, is not, in 

principle regulated by international law, the right of a State to use its 

discretion is nevertheless restricted by obligations which it may have 

undertaken towards other States. In such a case, jurisdiction, which, in 

principle, belongs solely to the State, is limited by rules of international 

law.37 

 

Desde então, conforme a comunidade internacional se tornou mais receptiva 

a limitações que se impunham como necessárias, propostas menos tímidas eram 

apresentadas. Hoje, a tendência é reconhecer o direito à nacionalidade como um 

direito humano. Entende-se que representa o vínculo de um indivíduo não só a 

                                                           
36 WEIS, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers Group, 1979, p. 71. 
37 CORTE PERMANENTE DE JUSTIÇA INTERNACIONAL. Advisory Opinion No. 4, Nationality 
Decrees in Tunis and Morocco Opinion.  Series B No. 4, 1923, p. 24. 
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determinado Estado, mas também ao próprio direito e comunidade internacionais.38 

Apesar disso, o percurso talvez tenha sido longo demais para que o Regime, 

elaborado em momento extremamente precoce, acompanhasse a mencionada 

flexibilização.  

Em 1930, no contexto da Assembleia da Liga das Nações, foi produzido um 

primeiro esforço exclusivamente direcionado à apatridia com a promulgação da 

Convenção de Haia sobre Determinadas Questões Relativas aos Conflitos de Leis 

sobre a Nacionalidade. Já em seu Artigo 1º, prega: 

 

Cabe a cada Estado determinar, segundo a sua própria 

legislação, quem são os seus cidadãos. Essa legislação será reconhecida 

por outros Estados na medida em que seja compatível com as convenções 

internacionais, o costume internacional e os princípios de direito geralmente 

reconhecidos em matéria de nacionalidade39 

 

A ressalva tão imediata em deferência à legislação local já é denotativa da 

tensão de seus fins com a soberania estatal. Desde que não esteja em conflito com 

o direito internacional, a nacionalidade seria questão eminentemente interna.40 

Tendo sido apenas um primeiro suspiro nesse sentido, até hoje possui número 

extremamente baixo de Estados contratantes.41 Ainda assim, incorporando o teor da 

decisão de 1923, tornava claro que a competência legislativa doméstica não 

blindaria totalmente a matéria de tratamento pelo direito internacional.42  

Alguns anos depois, o direito à nacionalidade foi consolidado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.43 Apesar dos graduais avanços, era necessária 

                                                           
38 BAUBÖCK, Rainer, ERSBØLL, Eva, GROENENDIJK, Kees, WALDRAUCH, Harald. Acquisition and 
Loss of   Nationality. Policies and trends in 15 european states. Chicago University Press, 2007, p. 1. 
39 Convenção de Haia sobre Determinadas Questões Relativas aos Conflitos de Leis sobre a 
Nacionalidade, Artigo 1º. 
40 BATCHELOR, Carol. Stateless Persons: Some Gaps in International Protection. In.: International 
Journal of Refugee Law, Vol. 7, 1995, p. 250.  
41 Segundo consulta realizada em novembro de 2017 no portal eletrônico das Nações Unidas, havia 
um total de apenas doze ratificações. É cediço que, com o advento de novos documentos, mais 
abrangentes, a sua ratificação não implica relevância tão grande. A Convenção de 1930, se atinha a 
evitar casos de apatridia em algumas circunstâncias do nascimento do indivíduo. Disponível em 
https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=516&chapter=30&clang=_en.  
42 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS, UNIÃO 

INTERPARLAMENTAR. Nationality and statelessness. A handbook for parliamentarians. Vol. 11, 
2005, p. 8-9. 
43 “Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da 
sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade”. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, Artigo 15. 

https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=516&chapter=30&clang=_en
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uma resposta mais rigorosa e mais assertiva. Afinal, “é ilusória a proclamação do 

direito de todo ser humano a uma nacionalidade, de vez que a regra não tem 

destinatário certo. Aceitando-a, o Estado, isoladamente considerado, a nada se 

compromete.”. 44 Para isso, advieram as convenções de 1954 e 1961, apresentando 

fins diferentes e complementares.  

A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas 1954 tinha como objetivo evitar 

que a ausência de nacionalidade impedisse os indivíduos apátridas de gozar dos 

seus direitos humanos. Com fim garantista, traz medidas paliativas para a sua 

proteção. Na maior parte de seus dispositivos, demanda que os Estados 

Contratantes ofereçam aos indivíduos apátridas, minimamente, tratamento 

equivalente àquele oferecido aos estrangeiros nacionais de outro Estado.45 Como 

exemplo, veja-se o artigo abaixo, que trata do direito à educação: 

 
        2. Os Estados Contratantes assegurarão aos apátridas um 

tratamento tão favorável quanto possível e, em todo caso, não menos 

favorável que aquele concedido aos estrangeiros em geral, nas 

mesmas circunstâncias, no que se refere às categorias de ensino que não 

o ensino primário e, notadamente, no que concerne o acesso aos estudos, 

ao reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e de títulos 

universitários expedidos no estrangeiro, a isenção de direitos e taxas e a 

concessão de bolsas de estudos.46 

 
A Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, sucedendo-a 

tinha caráter eminentemente preventivo. Delineava o modo como os Estados 

Contratantes poderiam reduzir o surgimento da apatridia nas situações identificadas 

como de maior risco. A complementaridade entre as duas é bastante evidente. A 

primeira traz medidas necessárias aos indivíduos enquanto ainda apátridas. Já a 

segunda, tratando da matéria em si, busca evitar que indivíduos se tornem 

apátridas. Primeiro foram oferecidos curativos, depois, o remédio.  

Ambas as convenções são bastante criticadas. Justo aponta a sua 

exacerbada subordinação às reivindicações de soberania e o seu caráter 

                                                           
44 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar, 13ª edição, revista aumentada e 
atualizada – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 217. 
45 Van Waas critica essa metodologia, apontando que a determinação expressa de padrões mínimos 
de garantia teria sido mais apropriada. Isso porque a utilização do tratamento oferecido a outros na 
legislação local acaba transferindo indiretamente aos Estados o poder de definir quão sólida será 
essa proteção. Evidente como se perfaz em deferência substantiva e legislativa. 
46 Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, Artigo 22. 
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estadocentrista.47 Considera a utilidade prática de seu conteúdo, tanto para a 

salvaguarda dos direitos dos indivíduos apátridas, como para a redução dos casos 

de apatridia, altamente questionável. 

Van Waas menciona como a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 

1954 apresenta postura mais modesta, se comparada a outros instrumentos 

internacionais semelhantes.48 Oferece aos indivíduos apátridas pacote de garantias 

mínimas perceptivelmente mais precário do que o encontrado nos demais.49 Justo 

afirma que alguns estudiosos, como Soguk, já levantaram a hipótese de que as 

garantias seriam mais fracas que o usual propositalmente, para preservar os 

elementos estruturais da ordem internacional.50 Além disso, a deferência constante 

ao disposto na legislação doméstica torna os Estados protagonistas de um diploma 

que, em tese, teria vindo ao socorro de indivíduos por eles ignorados.  

Trata-se de deferência ainda mais flagrante na Convenção para a Redução 

dos Casos de Apatridia de 1961. Como será adiante exposto, embora lide com a 

questão de maneira mais concreta, passa longe de cumprir o (já retido) objetivo a 

que se propõe: apresentar medidas que reduzam a apatridia. Tem percalços, 

lacunas e caprichos redacionais que limitam de sobremaneira qualquer possível 

impacto de suas propostas. Em grande parte, são fragilidades que podem ser 

associadas às percepções produzidas pelo modelo nacional de cidadania, que 

imergiu o direito à nacionalidade no escopo soberano do Estado.  

  

                                                           
47 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 164. 
48 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 390-395. 
49 Van Waas aponta como exemplo mais flagrante disso a comparação do conteúdo substantivo da 
Convenção de 1954 com o da Convenção relativa ao Estatuto sobre os Refugiados de 1951. 
Elaboradas paralelamente, há diferenças significativas entre as garantias que oferecem aos 
indivíduos que buscam proteger. Na maioria das vezes, são diferenças traduzidas em oferta mais 
precária aos indivíduos apátridas. 
50 SOGUK, Nevzat. States and strangers : refugees and displacements of statecraft. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1999, In.: JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às 
Pessoas Apátridas em Dois Momentos: Contribuições para uma Análise sobre a relação entre 
Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Setembro de 2012, p. 55. 
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V.A CURVATURA DA CONVENÇÃO PARA REDUÇÃO DOS CASOS DE 

APATRIDIA DE 1961 ÀS REIVINDICAÇÕES ESTATAIS 

 

 

Em 1959, representantes de diversos Estados se reuniram para discutir os 

rascunhos de dois documentos que pretendiam lidar com a apatridia de maneira 

mais definitiva.51 Eram eles a Convenção para a Eliminação da Apatridia Futura e a 

Convenção para a Redução da Apatridia Futura.  Como o nome sugere, a primeira 

era bem mais impositiva. Consolidava a ideia de que é inaceitável a subsistência de 

indivíduos apátridas. Já a segunda não mencionava em momento algum a 

erradicação absoluta da apatridia.52 Naturalmente, a Convenção para a Eliminação 

da Apatridia Futura foi considerada radical demais, motivo por que o seu debate não 

prosseguiu.53 Ainda assim, não se chegou a qualquer acordo até dois anos mais 

tarde. Após nova reunião, enfim foi promulgada a Convenção para a Redução dos 

Casos de Apatridia de 1961.54 

Enquanto instrumento que visa a reduzir os casos de apatridia, notadamente  

através da sua prevenção, apresenta uma série de lacunas e defeitos estruturais, 

que serão, a partir de agora, abordados em linhas gerais. Em cada caso, será 

demonstrada a relação que guardam com a rígida internalização do direito à 

nacionalidade, ocasionada pela lógica nacionalista de pertencimento político.  

Deferência substantiva  

 

Composta por um total de vinte e um dispositivos, apenas a primeira dezena 

da Convenção trata efetivamente da prevenção da apatridia. Apesar de abordarem 

diferentes situações, todos esses artigos seguem uma mesma lógica. Identificam 

determinadas circunstâncias como terreno fértil ao surgimento da apatridia e, com 

                                                           
51 Isso se comparado à disciplina da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, que, como 
fora mencionado, ateve-se ao garantismo. 
52 BATCHELOR, Carol. Stateless Persons: Some Gaps in International Protection. In.: International 
Journal of Refugee Law, Vol. 7, 1995, p. 250. 
53 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS, UNIÃO 

INTERPARLAMENTAR. Nationality and statelessness. A handbook for parliamentarians. Vol. 11, 
2005, p. 12. 
54 Um total de onze anos após o início dos trabalhos em seu rascunho e incríveis doze anos antes 
que alcançasse o número necessário de ratificações para que entrasse em vigor, já que a sexta 
ratificação somente ocorreu com a Austrália em dezembro de 1973, motivo por que, somente dois 
anos após, em 1975, a Convenção teria efetivamente entrado em vigor. 
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isso, invocam o intermédio estatal. Assim, os Estados devem acolher certo indivíduo 

sempre que se perceberem diante de uma daquelas situações e nelas verificarem o 

risco iminente de apatridia.  

Inicialmente, é interessante apontar como a imposição de acolhimento acima 

mencionada é sempre fundamentada em algum tipo de laço social.  Em nenhum 

momento, a concessão da nacionalidade é imposta de maneira injustificada. Ainda 

que sejam situações percebidas como urgentes, a referência a fatos como a sua 

residência ou nascimento é sempre feita. Veja-se, nem mesmo no caso do menor 

abandonado permitiu-se a negligência de sua adequação à norma de pertencimento 

político local: 

 

Salvo prova em contrário, presume-se que um menor 

abandonado que tenha sido encontrado no território de um Estado 

Contratante tenha nascido neste território, de pais que possuem a 

nacionalidade daquele Estado.55 

 

O texto é, de certo modo, inteligente. A norma sequer é apresentada como 

uma imposição diretamente relacionada à concessão de nacionalidade. Impõe tão 

somente a presunção de fatos (sociais), cujo grau de razoabilidade já é 

relativamente alto. Assim, os Estados acolheriam o melhor abandonado não 

necessariamente porque isto lhes foi imposto, mas porque o menor presumidamente 

gozaria da característica essencialista de pertencimento político vigente. 

De plano, evidencia-se como o modelo nacional de identidade está 

impregnado na Convenção. Toda ingerência que almeja efetuar sobre o direito à 

nacionalidade é respaldada em um fato que possa funcionar como critério 

redutivamente distintivo do corpo de nacionais por que o indivíduo será acolhido. 

Deste modo, atende às pretensões estatais, já que assegura a mínima preservação 

de suas fronteiras ideacionais: o indivíduo somente passará a pertencer porque há 

uma justificação genuína ou, ao menos, porque está disposto a se adequar ao 

padrão, a justificar o seu pertencimento. 

Deferência interpretativa 

 

                                                           
55 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 2. 
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Além disso, a maioria de seus dispositivos condiciona as imposições feitas 

aos Estados Contratantes. Identificadas as situações em que há propensão ao 

surgimento da apatridia, os artigos abordam-nas. Todavia, a sua ocorrência não é 

suficiente para que os Estados devam agir. Essa imposição é postergada para o 

momento em que constatarem, naqueles contextos específicos, a iminência da 

apatridia. Tome-se como exemplo o trecho abaixo transcrito: 

 

1. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma 

pessoa nascida em seu território e que de outro modo seria apátrida. A 

nacionalidade será́ concedida:56 

 

O Estado Contratante somente estará obrigado a conceder a sua 

nacionalidade ao nascido se entender que, caso contrário, o indivíduo se tornaria 

apátrida. Ocorre que inexiste no texto qualquer orientação para a identificação de 

indivíduos iminentemente apátridas. A bem da verdade, a  Convenção sequer traz 

definição da apatridia em si, o que é minimamente questionável considerando os 

seus objetivos. Disso, tem-se que o gatilho para a efetiva ação dos Estados 

Contratantes foi repousado sobre conceito jurídico indeterminado, algo 

exponencialmente lesivo à sua aplicabilidade. Se a identificação de indivíduos 

apátridas, formalmente definidos no direito internacional, já é um enorme desafio, 

que dirá a identificação de indivíduos “quase-apátridas”.  

Veja-se: sem o estabelecimento de quaisquer parâmetros para que assim 

constate, o poder de defini-los é integralmente imerso no campo de 

discricionariedade do Estado. Assim, até que compreenda estar diante de um 

indivíduo iminentemente apátrida, ele não estará obrigado a intervir. É importante 

notar que o preenchimento do conceito envolve uma série de questões, como por 

exemplo o que um indivíduo poderia apresentar como prova de sua iminente 

apatridia ao requerer a concessão de determinada nacionalidade. 

Van Waas, ao tratar da problemática, chama também atenção para a provável 

exclusão de indivíduos afetos pela apatridia de facto.57 Em seus casos, dado que 

formalmente são reconhecidos como nacionais de um Estado, seria ainda mais difícil 

verificar o risco de iminente apatridia. Os Estados, nesse contexto, teriam 

                                                           
56 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 1. 
57 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 44-47 
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discricionariedade ainda maior, podendo até mesmo deliberadamente excluí-los do 

escopo protetivo da Convenção. 

É questionável a eficiência de dispositivos elaborados nestes termos. A zona 

extremamente cinzenta em que se imergiu o gatilho para que se imponha a ação 

estatal torna extremamente vazio qualquer compromisso assumido. De nada adianta 

enumerar circunstâncias propensas à exsurgência da apatridia e transferir a sua 

identificação e a consequente necessidade de intervenção aos Estados 

Contratantes. 

Mais uma vez, vê-se como a Convenção, a todo momento em que busca 

exigir um dever dos Estados, concede espaço que garante minimamente a 

manutenção de suas fronteiras. O que parece, à primeira vista, redação resultante 

de um exercício lógico e potencialmente eficaz, é erodido pela manifesta 

indeterminação semântica do texto. Diante de sua curvatura à soberania dos 

Estados, torna-os senhores de seus dispositivos, já que, grosso modo, têm o poder 

de determinar quando verdadeiramente representarão alguma espécie de 

compromisso. 

Deferência legislativa 

 

De maneira semelhante àquela exposta na subseção anterior, a Convenção 

por vezes deixa a cargo dos Estados o gatilho para a sua intervenção através da 

deferência legislativa.  Como exemplo, observe-se o dispositivo a seguir: 

 

1. Todo Estado Contratante concederá sua nacionalidade a uma 

pessoa nascida em seu território e que de outro modo seria apátrida. A 

nacionalidade será́ concedida: (...) 

(b) mediante requerimento apresentado à autoridade competente 

pelo interessado ou em seu nome, conforme prescrito pela legislação do 

Estado em questão. Nos termos do disposto no parágrafo 2 deste 

Artigo, nenhum requerimento poderá́ ser indeferido.58 

 

Quando dispõe, ao final, que “nos termos do disposto no parágrafo 2 deste 

Artigo, nenhum requerimento poderá́ ser indeferido”, parece bastante promissor para 

a prevenção da apatridia. Todavia, o que o parágrafo 2 faz é listar os requisitos de 

                                                           
58 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 1. 
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que a legislação doméstica pode se utilizar para condicionar o deferimento da 

concessão de nacionalidade.59 Por mais que assim limite eventuais teratologias nos 

parâmetros eleitos pelo poder legiferante dos Estados, o que é louvável, o 

dispositivo corporifica compromisso de pouquíssima expressividade. 

No final das contas, o requerimento que não poderá ser indeferido é somente 

aquele que observar os requisitos que o Estado, no exercício de sua soberania, 

considerar relevantes para que o indivíduo passe a integrar o seu corpo de 

nacionais. Em última instância, será ele o responsável por delimitar a verdadeira 

extensão de seu compromisso. 

Além disso, um dos requisitos permitidos pelo parágrafo 2, em sua alínea (d), 

é “que o interessado sempre tenha sido apátrida.”. Permitir que os Estados 

Contratantes impeçam a aquisição de sua nacionalidade por indivíduos que se 

tornaram apátridas em estágio posterior da vida é altamente criticável e esvazia o 

seu propósito. Parcela significativa de indivíduos aos quais tenha sido concedida 

uma nacionalidade originária, posteriormente perdida por motivos dos mais diversos, 

são assim excluídos do escopo protetivo da Convenção. É estranho que se 

apresente uma lista com o objetivo de evitar a adoção de requisitos excludentes e, 

nela, se faculte à legislação local a discriminação do próprio indivíduo apátrida. 

Construções como a dissecada podem ser encontradas mais vezes no texto da 

Convenção.60  

Por fim e talvez surpreendentemente, a Convenção traz dispositivos que 

permitem de modo expresso a manutenção da apatridia. No contexto da privação da 

nacionalidade, é o caso do Artigo 8: 

 

1. Os Estados Contratantes não privarão uma pessoa de sua 

                                                           
59 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 1, parágrafo 2: “2. Todo Estado 
Contratante poderá subordinar a concessão de sua nacionalidade segundo a alínea (b) do parágrafo 
1 deste Artigo a uma ou mais das seguintes condições: (a) que o requerimento seja apresentado 
dentro de um período fixado pelo Estado Contratante, que deverá começar não depois da idade de 
dezoito anos e terminar não antes da idade de vinte e um anos, de modo que o interessado disponha 
de um ano, no mínimo, durante o qual possa apresentar o requerimento sem ter de obter autorização 
judicial para fazê-lo; (b) que o interessado tenha residido habitualmente no território do Estado 
Contratante por período, fixado por este Estado, não superior a cinco anos imediatamente anteriores 
à apresentação do requerimento nem a dez anos ao todo; (c) que o interessado não tenha sido 
condenado por crime contra a segurança nacional nem tenha sido condenado. em virtude de 
processo criminal, a cinco anos ou mais de prisão; (d) que o interessado sempre tenha sido 
apátrida.”. 
60 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 1, parágrafo 4; Artigo 4, 
parágrafo 1, alínea (b) e Artigo 7, parágrafo 4. 
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nacionalidade se essa privação vier a convertê-la em apátrida. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, uma 

pessoa poderá ser privada da nacionalidade de um Estado 

Contratante:(…) 

3. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, os Estados 

Contratantes poderão conservar o direito de privar uma pessoa de sua 

nacionalidade se, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, 

especificarem que se reservam tal direito por um ou mais dos 

seguintes motivos, sempre que estes estejam previstos em sua 

legislação nacional naquele momento: (…) 

4. Os Estados Contratantes só exercerão o direito de privar uma 

pessoa de sua nacionalidade, nas condições definidas nos parágrafos 2 

ou 3 do presente Artigo, de acordo com a lei, que assegurará ao 

interessado o direito à ampla defesa perante um tribunal ou outro órgão 

independente.61 

 

O dispositivo inicialmente proíbe a privação da nacionalidade quando o 

resultado for uma situação de apatridia. Entretanto, excepciona essa regra de 

maneira expansiva em seus parágrafos seguintes. Permite que, havendo respaldo 

para tanto na legislação doméstica, os Estados Contratantes façam reservas ao seu 

texto para “conservar o direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade”. É 

espantosa a menção a essa faculdade como um direito, especialmente no contexto 

teleológico da Convenção.  

É compreensível que não haja uma vedação absoluta à privação da 

nacionalidade, considerando, por exemplo, o caso de determinado indivíduo cometer 

um crime de maior gravidade contra o Estado de que é nacional. Ainda assim, 

muitas das circunstâncias referenciadas como possível fundamento para a privação 

são inegavelmente mais relacionadas à necessidade de preservação das fronteiras 

espaço-ideacionais. Veja-se o parágrafo 4 do Artigo 7, a que o parágrafo 2 do Artigo 

8 faz remissão: 

 

4. Os naturalizados podem perder sua nacionalidade pelo fato de 

residirem em seu país de origem por um período que exceda o 

autorizado pela legislação do Estado Contratante, que não poderá ser 

inferior a sete anos consecutivos, se não declararem perante as autoridades 

competentes sua intenção de conservar sua nacionalidade. 

                                                           
61 Convenção para Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 8. 
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Determina o distanciamento territorial do nacional como permissivo à 

privação, sendo que a sua constatação ocorrerá nos termos dispostos pela 

legislação doméstica. É evidente que a deferência tem o fim de garantir aos Estados 

que o perfil de seus nacionais não se desvie da norma subjetiva vigente. Evita, ao 

mesmo tempo, que os Estados percam o controle do escopo de sua supremacia e 

que a homogeneidade do seu corpo de nacionais seja danificada. 

Novamente, há a preocupação constante em conceder espaço mínimo para o 

exercício da soberania estatal, evitando que o acolhimento indiscriminado de 

indivíduos como seus nacionais lhe danifique de alguma forma. 

Deferência negativa 

 

A última dimensão de deferência que se objetiva apontar será chamada de 

deferência negativa. Representa lacunas graves da Convenção, que podem ser 

tomadas como exemplos de subjugação total do Regime às reivindicações de 

soberania estatal. O melhor exemplo contido no texto é o seu nono artigo: 

 

Os Estados Contratantes não poderão privar qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas de sua nacionalidade por motivos raciais, étnicos, 

religiosos ou políticos. 

 

Van Waas esclarece que há diferentes interpretações para a privação 

arbitrária da nacionalidade. Apesar de o termo “privação” ser naturalmente 

associado à destituição de nacionalidade, também são condenáveis os casos em 

que o indivíduo tem o acesso à nacionalidade arbitrariamente negado62. Por sua 

redação e posicionamento na Convenção, a autora aponta que o dispositivo parece 

                                                           
62 A esse respeito, um bom exemplo é o caso da República Dominicana. Na história do país, é 
possível vislumbrar as duas dimensões mencionadas. Até 2010, a nacionalidade dominicana era 
conferida a todo indivíduo nascido no território, exceto àqueles cujos pais estivessem “em trânsito”, o 
que já refletia as tensões com os indivíduos de ascendência haitiana, conhecidamente responsáveis 
pelo maior fluxo migratório do país. Em 2010, uma reforma constitucional negou de maneira expressa 
a aquisição de nacionalidade por filhos de migrantes irregulares. Finalmente, em 2013, a questão se 
tornou desastrosa, quando uma decisão da Corte Constitucional conferiu efeitos retroativos à 
reforma, implicando a destituição da nacionalidade dominicana de milhares indivíduos. (INSTITUTO 
DE DIREITOS HUMANOS DE GEORGETOWN. Left Behind: How Statelessness in the Dominican 
Republic Limits Children's Access to Education, p. 13-16.) 
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abranger somente os casos de destituição.63 Assim, os indivíduos cujo acesso à 

nacionalidade é arbitrariamente negado não são protegidos por seu texto.  

Além disso, a arbitrariedade que deseja condenar é apresentada de maneira 

extremamente subinclusiva. Descreve-a como relacionada à discriminação por 

“motivos raciais, étnicos, religiosos ou políticos”64, sem deixar espaço para qualquer 

interpretação extensiva. O documento sequer menciona o princípio da não 

discriminação em seu texto. Pior: além de em momento algum tratar especificamente 

da discriminação de gênero, faculta aos Estados Contratantes tratamento distinto 

aos indivíduos segundo a legitimidade de seu nascimento65.  

Ao manter-se silente sobre essas questões, a Convenção é também 

deferente. Como mencionado, é silêncio que pode ser interpretado como uma 

escolha negativa do legislador, consciente. Teria optado, naquele momento, por não 

ingerir em determinadas esferas do direito à nacionalidade? Esferas sobre cuja 

cessão e internacionalização os Estados talvez fossem especialmente reticentes e 

cuja disciplina poderia comprometer a adesão dos mesmos ao instrumento.  

  

                                                           
63 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 194-197. 
64 Artigo 9, Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. 
65 Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, Artigo 1, parágrafo 3: “Não obstante o 
disposto nos parágrafos 1 (b) e 2 do presente Artigo, todo filho legítimo nascido no território de um 
Estado Contratante e cuja mãe seja nacional daquele Estado, adquirirá essa nacionalidade no 
momento do nascimento se, do contrário, viesse a ser apátrida.”. 
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VI. A MARGINALIZAÇÃO DO REGIME: AMEAÇA À SUA RELEVÂNCIA NA 

ATUALIDADE? 

 

 

A Convenção foi extremamente retida em seu texto. As medidas que 

apresentou objetivando prevenir novos casos de apatridia são todas, em alguma 

medida e de algum modo, deferentes à pretensão dos Estados. Sendo pouco 

impositiva, na maioria dos casos trouxe propostas de efetividade muito limitada. O 

impacto que os compromissos nela constantes podem produzir depende 

demasiadamente dos Estados, justamente os agentes por quem os indivíduos 

apátridas são ignorados. Agora, encerrando o presente artigo, será apontado como 

a estagnação do Regime por muitos anos pode ter comprometido de vez a utilidade 

prática da Convenção de 1961, já embrionariamente frágil, nos dias de hoje. 

Após a sua adoção, houve um longo período de  despreocupação com o 

aprofundamento das pesquisas e estudos sobre a questão.66 Interessante apontar 

que, concomitantemente, a comunidade internacional passou a dar atenção à 

questão dos refugiados.67 É flagrante quão superior foi o número de Estados a aderir 

à Convenção relativa ao Estatuto sobre os Refugiados de 1951. Com a 

marginalização do Regime, não houve oportunidade para que as fragilidades 

estruturais da Convenção fossem aperfeiçoadas e, ao mesmo tempo, muito se 

desenvolveu acerca da apatridia em outros instrumentos regionais e internacionais.  

Muitas questões negligenciadas pela Convenção foram expressamente 

disciplinadas.68 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher de 1979, por exemplo, vedou explicitamente a 

discriminação de gênero na concessão de nacionalidade em seu Artigo 9, ao 

                                                           
66 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 16-17. 
67 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 
Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 19. 
68 Sobre as distinções que fazia no tratamento de filhos ilegítimos, por exemplo, a convenção sobre os 
Direitos da Criança de 1989 disciplinou, em momento posterior, de maneira expressa em seu Artigo 
2, parágrafo 1: “Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e 
assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, 
independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra 
condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.”. 



  

 

30 

determinar  a outorga de “direitos iguais aos dos homens para adquirir, mudar ou 

conservar sua nacionalidade.”.69 

A mais grave consequência de sua marginalização talvez seja a 

subinclusividade que a afetou. Como foi explanado, os dispositivos da Convenção 

buscam evitar novos casos de apatridia a partir do tratamento de situações 

identificadas como propensas ao seu surgimento. É evidente que, tendo sido 

elaborada de modo engessado, trata-se de metodologia que a torna extremamente 

tendente à defasagem. Mais de meio século após a sua promulgação, é cediço que 

novas situações são reconhecidas como férteis à apatridia. Nesse sentido, Van 

Waas identifica como principais exemplos a deficiência nos sistemas de registro civil 

e as questões migratórias.70  

O registro do nascimento, em especial, é da maior relevância. Apesar de não 

equivaler à aquisição propriamente dita de nacionalidade, é fundamental para que 

ocorra. Afinal, é o registro oficial das circunstâncias do nascimento – local e 

ascendência, por exemplo.71 Hoje, o direito ao registro do nascimento é quase 

universalmente reconhecido, encontrando respaldo no Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos de 196672, na Convenção sobre os Direitos da Criança de 

198973, além de, regionalmente, na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da 

Criança de 199074 e no Pacto sobre os Direitos da Criança no Islamismo de 200575. 

Quanto às questões migratórias, Van Waas aponta que os deslocamentos 

internacionais irregulares muitas vezes custam aos indivíduos a sua nacionalidade 

original.76 É comum, em circunstâncias como as do tráfico internacional de 

                                                           
69 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, 
Artigo 9: “1. Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos iguais aos dos homens para adquirir, 
mudar ou conservar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, que nem o casamento com um 
estrangeiro, nem a mudança de nacionalidade do marido durante o casamento, modifiquem 
automaticamente a nacionalidade da esposa, convertam-na em apátrida ou a obriguem a adotar a 
nacionalidade do cônjuge. 2. Os Estados-Partes outorgarão à mulher os mesmos direitos que ao 
homem no que diz respeito à nacionalidade dos filhos.” 
70 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 151-192. 
71 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Child Protection Issue 
Brief: Birth Registration. Agosto de 2013, p. 2. 
72 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, Artigo 24. 
73 Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, Artigo 7. 
74 Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança de 1990, Artigo 6, parágrafo 2. 
75 Pacto sobre os Direitos da Criança no Islamismo de 2005, Artigo 7, parágrafo 1. 
76 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 168. 
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pessoas77 e dos refugiados78, que os indivíduos tenham seus documentos tomados, 

tornando-se apátridas de facto no país onde chegam. Assim, são insertos em 

cenário de extrema insegurança, somente agravado com o passar dos anos. Isso 

porque quanto mais tempo a questão passa sem solução, mais difícil se torna 

comprovar o fato social que lhes ligaria a algum Estado.79 

Assim, se antes já era possível criticar, isoladamente, o teor das propostas do 

documento, a todo tempo deferentes aos Estados Contratantes, o advento de 

documentos mais incisivos levanta também questões sobre a sua utilidade prática 

na atualidade. Ou ainda, sobre a utilidade de insistir em seu aperfeiçoamento. 

 É preciso que se mantenha minimamente relevante perante os demais 

diplomas que a sucederam. Talvez a elaboração de um protocolo à mesma a 

tornaria mais completa, resolvendo as suas lacunas e defasagens onde são 

integrais. Isso porque se para toda questão relacionada à apatridia, a consulta à 

Convenção trouxer resposta ultrapassada, cedo ou tarde será abandonada pela 

comunidade internacional. Sem dúvidas, as fragilidades mais dificilmente 

remediáveis são aquelas estruturais, relacionadas ao parco teor incisivo de seu 

texto. Os vestígios de um direito à nacionalidade demasiadamente internalizado 

compõem a própria espinha do documento. Afastá-los todos somente seria possível 

com a sua total reformulação. É precisamente por isso que, para remanescer 

pertinente e atual, deve acompanhar as evoluções legislativas presenciadas.  

 

  

                                                           
77 WEISSBRODT, David, COLLINS, Clay. The Human Rights of Stateless Persons. In.: Human Rights 
Quarterly, Vol. 28, No. 1. The John Hopkins University Press, Fevereiro de 2006, p. 245-276. 
78Ministerial Conference on Statelessness in the ECOWAS Region, Conclusion and 

Recommendations of the Ministerial Conference on Statelessness in the ECOWAS Region, 23-24 

February 2015, parágrafo 58. 
79 VAN WAAS, Laura Ellen. Nationality Matters: Statelessness Under International Law. Antuérpia: 
Intersentia, 2008, p. 178-181. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

 

Os Direitos Humanos, ainda que sejam compreendidos como inerentes a todo 

indivíduo, dificilmente são concretizados sem o intermédio estatal. Cada Estado, 

todavia, limita a sua responsabilidade a um determinado grupo de pessoas, 

notadamente aquelas que detêm a sua nacionalidade. Diante desse contexto, os 

indivíduos apátridas, “nacionais de lugar nenhum”, não têm qualquer Estado 

originalmente disposto a garantir os seus direitos. Para tratar da questão, o direito 

internacional se ocupou da elaboração de regime normativo que buscou (i) garantir a 

proteção de seus direitos e (ii) evitar que outros indivíduos assumissem essa 

condição. Contudo, encontrou no modelo de pertencimento político vigente rígido 

obstáculo à adoção de medidas que pudessem efetivamente produzir algum impacto 

sobre a questão. 

Para que seja reconhecida como eficaz no direito internacional, a 

nacionalidade deve estar necessariamente fundada em algum fato social, subjacente 

à norma de pertencimento local. Trata-se de associação que, conforme exposto por 

Nathalia Justo, assumiu caráter inerentemente excludente com a propagação do 

Estado Nação.80 Isso porque o nacionalismo imprime um perfil homogêneo sobre a 

comunidade. Nesse sentido, a associação do corpo de nacionais a determinado fato 

social significa a redução de toda a sua diversidade a um único critério. Assim, o 

monopólio sobre a definição desse critério significa para os Estados o poder de 

controlar as suas fronteiras. Como consequência, mostram-se extremamente 

resistentes à erosão de sua ingerência sobre o assunto. 

Trata-se de internalização para o desenvolvimento de regime internacional 

que viesse ao socorro dos indivíduos apátridas. Para os Estados, deixar que a 

comunidade internacional ingerisse sobre a matéria representaria o risco de 

desconfiguração de suas fronteiras. A resistência é ainda maior em razão de o 

apátrida ser enorme veículo de reafirmação das normas de pertencimento político 

locais. Identificando-o como um desvio ao padrão que apresentam, reafirmam-se ao 

apresentar como solução a sua assimilação.  

                                                           
80 JUSTO, Nathalia. O Regime Internacional de Proteção às Pessoas Apátridas em Dois Momentos: 

Contribuições para uma Análise sobre a relação entre Apatridia, Cidadania e Ordem Internacional. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Setembro de 2012, p. 24. 
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Assim após Justo apresentar a tese de que o próprio Regime funciona como 

mecanismo de perpetuação do modelo nacional de cidadania, buscou-se demonstrar 

de modo concreto como um de seus documentos reflete esse quadro. A Convenção 

para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, nesse sentido, teve seus fins 

significativamente lesionados pela deferência às reivindicações estatais. Elaborada 

com o objetivo de prevenir novos casos de apatridia, em momento algum impõe aos 

Estados Contratantes o acolhimento indiscriminado de indivíduos sob risco. Todas 

as suas imposições são de alguma forma respaldadas nas normas de pertencimento 

político locais ou, minimamente, em fatos sociais que possam justificá-las. Apresenta 

compromissos cuja efetividade é frequentemente dependente dos próprios Estados, 

seja porque ocorrerão nos termos de suas legislações locais, seja porque a eles foi 

reservada a densificação de conceitos jurídicos indeterminados essenciais à 

produção de algum impacto. Por fim, sequer versa sobre algumas questões, 

notoriamente relacionadas ao surgimento de novos casos de apatridia, mantendo 

intacta a soberania estatal com relação às mesmas. 

A cautela para que seus dispositivos não parecessem ameaçar a 

configuração das fronteiras territoriais e ideacionais dos Estados resultou em uma 

Convenção extremamente retida na ingerência sobre a concessão do direito à 

nacionalidade. Tendo posicionado os Estados quase que como protagonistas de 

seus esforços preventivos, mostra-se extremamente ineficiente no alcance de seus 

objetivos.  

Não bastasse as fragilidades mencionadas, o Regime de Proteção às 

Pessoas Apátridas passou por um longo período de estagnação após a adoção da 

Convenção. Durante esse período, não houve qualquer oportunidade para o seu 

aperfeiçoamento. Enquanto isso, diversos instrumentos regionais e internacionais, 

não exclusivamente dedicados ao tratamento da apatridia, desenvolveram-na de 

modo muito menos tímido, apresentando propostas e compromissos suficientemente 

impositivos para a produção de algum impacto.  

Diante disso, torna-se imperativo questionar a atualidade e relevância da 

Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. Tendo apresentado 

medidas muito pouco eficazes ao alcance de seu objetivo, trouxe ainda metodologia 

fadada à subinclusividade. Identificou, à época, situações consideradas propensas à 

apatridia e, hoje, mais de cinquenta anos depois, diversas circunstâncias assim 
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percebidas não recebem qualquer disciplina da mesma. Assim, já repleta de 

fragilidades estruturais, cada vez mais perde a pouca aplicabilidade e relevância que 

já teve. 
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