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RESUMO 
 

 

A presente Monografia tem como escopo analisar o papel exercido pelo Princípio do Non-

Refoulement no âmbito do Direito Internacional Público, e, mais precisamente, nos Sistemas 

Americano e Europeu de Direitos Humanos. À priori, buscou-se demonstrar a coexistência de 

três vertentes do Direito voltadas à salvaguarda da dignidade humana – Direito Humanitário, 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional dos Refugiados –, 

estabelecendo as diferenças e similitudes entre elas de forma a enquadrar de forma mais 

precisa o princípio em comento. Em seguida, adentrou-se o Princípio do Non-Refoulement, 

trazendo seu conceito, estritamente ligado ao conceito de refugiado, a partir dos diversos 

acontecimentos e documentos históricos. Uma vez delineados tais aspectos, visou-se externar 

a forma pela qual o mencionado princípio se insere na esfera dos Sistemas Regionais de 

proteção aos Direitos Humanos, tanto no que tange os instrumentos normativos propriamente 

ditos, quanto no que se refere aos chamados case law. É a partir desses casos que se faz 

possível identificar as distintas interpretações conferidas ao princípio, e, mais importante, os 

avanços por eles propiciados no sentido de garantir maior abrangência e aplicabilidade à 

vedação ao refoulement. Assim, traça-se um comparativo entre a aplicação dessa vedação nos 

dois sistemas estudados, apresentando, finalmente, os casos contemporâneos dos refugiados 

venezuelanos e sírios como sujeitos detentores do direito à proteção normatizada nos 

instrumentos comentados.  

 

 

Palavras-chave: Non-Refoulement. Sistema Americano. Sistema Europeu. Refugiados. 

Direitos Humanos.  

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this Monograph is to analyze the role played by the Non-Refoulement 

Principle in the field of Public International Law, and more precisely, in the American and 

European Human Rights Systems. Firstly, it was tried to demonstrate the coexistence of three 

aspects of the Law aimed at safeguarding human dignity - Humanitarian Law, International 

Human Rights Law and International Refugee Law -, establishing the differences and 

similarities between them in order to fit more precisely the principle in comment. Then came 

the Principle of Non-Refoulement, bringing its concept, strictly linked to the concept of 

refugee, from the various events and historical documents. Once these aspects were outlined, 

it was intended to express the way in which the aforementioned principle falls within the 

sphere of Regional Systems for the Protection of Human Rights, both in terms of the 

normative instruments themselves and in the so-called case law. It is from these cases that it is 

possible to identify the different interpretations conferred on the principle, and, more 

importantly, the advances made by them in order to guarantee greater comprehensiveness and 

applicability to the refoulement. Thus, a comparison between the application of this fence in 

the two systems studied is presented, finally presenting the contemporary cases of the 

Venezuelan and Syrian refugees as subjects who have the right to the protection normalized in 

the mentioned instruments. 

 

 

Keywords: Non-Refoulement. American System. European System. Refugees. Human 

Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do tema dos Direitos Humanos na atual conjuntura mundial evidencia-

se a partir das contínuas violações dos mesmos por parte dos Estados. As notícias recorrentes 

acerca dos deslocamentos de pessoas que, compelidas a abandonar sua terra natal, rumam em 

busca de proteção em outros Estados vêm chamando a atenção da comunidade internacional.  

Dentre a diversidade de indivíduos que compõem esse fluxo migratório, destacam-se, 

no presente estudo, aqueles que, por questões concernentes a raça, religião, nacionalidade, 

ideologia política, etc., se encontram sob ameaça de violação de seus direitos fundamentais, 

especialmente do direito à vida e à liberdade. Enfoca-se, então, nos chamados refugiados.  

É sabido que se vive hoje a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra 

Mundial1. A atual problemática dos refugiados revela o aspecto negativo do tão proclamado 

fenômeno da globalização, uma vez que “representa uma encruzilhada entre a soberania dos 

Estados e a proteção dos Direitos Humanos”2.  

Nesse contexto, os instrumentos normativos que visam salvaguardar os Direitos 

Humanos desempenham papel fulcral. A partir do atual entendimento acerca da existência de 

diálogo entre o Direito Humanitário, o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito 

Internacional dos Refugiados – distintas vertentes que objetivam a proteção da pessoa humana 

–, torna-se possível a criação de um sustentáculo referente ao dever jurídico dos Estados no 

que tange a concessão de refúgio. 

O Princípio do Non-Refoulement (ou não-devolução), positivado pela Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, se mostra como fator essencial no embate entre 

a soberania nacional e a proteção dos Direitos Humanos. Previsto no artigo 33.1, o princípio 

determina que, ante a solicitação de refúgio de um indivíduo, ao Estado é vedado o 

estabelecimento de medidas atinentes à saída compulsória do mesmo de modo a remetê-lo a 

um país onde a possibilidade de sofrer ameaça ou violação aos seus direitos fundamentais seja 

iminente. 

Contudo, muito embora a Convenção de 1951 seja de clara importância na defesa 

dos direitos dos refugiados, a mesma trouxe em seu texto limitações à aplicação do princípio 

                                                             
1 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. “’Conflito sírio é a maior crise humanitária mundial’ afirma enviado 

especial da ONU”. Publicado em 15/01/15. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conflito-sirio-e-a-maior-

crise-humanitaria-desde-a-ii-guerra-mundial-afirma-enviado-especial-da-onu/. Acesso em junho/2018. 
2 MELO, Carolina de Campos, 2001, p. 268. 

https://nacoesunidas.org/conflito-sirio-e-a-maior-crise-humanitaria-desde-a-ii-guerra-mundial-afirma-enviado-especial-da-onu/
https://nacoesunidas.org/conflito-sirio-e-a-maior-crise-humanitaria-desde-a-ii-guerra-mundial-afirma-enviado-especial-da-onu/
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mencionado, tornando possível aos Estados adotar um posicionamento ainda bastante rígido 

no que se refere aos direitos tutelados. É nessa conjuntura que o direito internacional regional, 

especialmente o americano e o europeu, se mostram vitais ao atuarem de forma complementar 

ao direito internacional geral. 

A Convenção Europeia e a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

promovidas, respectivamente, pelo Conselho da Europa e pela Organização dos Estados 

Americanos, apresentam-se como um complemento ao que já determinava o direito 

internacional geral, ampliando o âmbito de proteção dos refugiados a partir das diversas 

recomendações e decisões proferidas por suas Comissões e Cortes. Esse alargamento do 

conceito e aplicação do princípio do non-refoulement culminou na progressiva relativização 

da soberania nacional em detrimento à salvaguarda da dignidade da pessoa humana.  

Não obstante a evolução experimentada na esfera no Direito Internacional dos 

Refugiados, é evidente a situação calamitosa que ainda persiste. Exemplos de que os impasses 

entre o direito interno e o direito internacional resistem são observados a partir das 

circunstâncias as quais cidadãos venezuelanos e sírios vêm sendo expostos, uma vez que, 

compelidos a deixar seus países de origem dadas as precárias condições as quais são 

submetidos, se veem muitas vezes repelidos pelos Estados que outrora se comprometeram 

com a proteção e defesa da dignidade da pessoa humana. 

Este trabalho, visa, dado o exposto, averiguar a aplicação do Princípio do Non-

Refoulement, base do Direito Internacional dos Refugiados, no âmbito dos Sistemas 

Americano e Europeu de Direitos Humanos, analisando, à priori, os instrumentos normativos 

propriamente ditos, tais quais as Convenções de Direitos Humanos, e, trazendo, à posteriori, 

diversos casos emblemáticos de ambos os sistemas no que se refere a aplicação e 

amplificação de tal princípio por suas Cortes e Comissões. Em seguida, traça-se um paralelo 

entre os dois sistemas, ressaltando suas distinções e similitudes para, por fim, apresentar como 

o princípio da não-devolução se insere contemporaneamente nos casos da Venezuela e da 

Síria, demonstrando que, embora considerado norma jus cogens, tal princípio ainda carece de 

efetividade.  
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2 DIREITO HUMANITÁRIO, DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS E DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS 

Por muito tempo entendeu-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o 

Direito Humanitário e o Direito Internacional dos Refugiados constituíam três vertentes 

distintas da proteção internacional da pessoa humana3. No entanto, PIOVESAN4 e 

CANÇADO TRINDADE5 explicitam a necessidade de se ter uma percepção integral dos 

Direitos da Pessoa Humana.  

Em contrapartida, muito embora se complementem, esses três aspectos dos 

Direitos Humanos não surgiram em um mesmo momento histórico, nem mesmo pelas 

mesmas motivações. É nesse sentido que se mostra necessário estabelecer os liames que 

determinam suas diferenças.  

O Direito Humanitário pode ser entendido, conforme coloca SWINARSKI6, como 

um grupamento de normas que se aplicam a conflitos armados, tanto no âmbito internacional 

como no não-internacional, limitando o direito das partes em conflito no que tange os 

métodos utilizados, bem como protegendo os indivíduos já afetados pelo conflito ou que 

possam vir a ser atingidos por ele.  

Entretanto, a formulação de tal conceito não se pôs de imediato. PETIT DE 

GABRIEL7 anuncia que o Direito Humanitário foi mostrando suas características a partir de 

um longo processo através dos séculos. Posteriormente, em 1864, com a primeira Convenção 

de Genebra, tal instituto foi se consolidando, tendo em vista que nesta Convenção “os 

Estados-membros da comunidade internacional procederam à codificação e à especificação 

das primeiras normas que protegeriam os feridos e doentes no campo de batalha”8. 

De forma paralela ao desenvolvimento da proteção às vítimas dos conflitos 

armados, foram sendo estabelecidos, a partir de um desejo dos Estados, limites de direito aos 

métodos e aos meios de combate9. Assim, de acordo com SWINARSKI: 

                                                             
3 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vol. 

I, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1997 (1ª ed.), 2003 (2ª ed.), p. 340. 
4 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 129. 
5 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, p. 340. 
6 SWINARSKI, Christopher. Introdução ao Direito Humanitário. Brasília: Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha, 1996, p. 9.  
7 PETIT DE GABRIEL, Eulália W. Las exigências de humanidad en el derecho internacional tradicional 

(1789-1939). Madrid: Tecnos, 2003, p. 136. 
8 SWINARSKI, Christopher, pp. 7-9. 
9 SWINARSKI, Christopher, p. 8. 
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A guerra, considerada ainda uma necessidade, não devia ocasionar mais sofrimentos 

e nem mais destruições que os imprescindíveis para o desempenho da sua função. 

Em outras palavras, qualquer meio e qualquer método tendente a estendê-la além 

dos seus objetivos, causando sofrimentos inúteis, foram excluídos pela comunidade 

internacional (...)10. 

É válido ressaltar que o Direito Humanitário e seus instrumentos normativos, ao 

visarem o respeito às regras do Direito Internacional Público, são tidos como ultima ratio, 

lançando-se mão deles tão somente quando da existência de um contingente inaceitável de 

violações dos Direitos Humanos11. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, diferentemente da raiz profunda 

do Direito Humanitário, tem seu marco histórico delimitado em meados do século XX, a 

partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) com a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1945, tendo como objetivo primordial a proteção do homem contra as 

arbitrariedades do Estado, que, dado o momento histórico, passou a ser visto como grande 

violador de direitos humanos12, assegurando aos indivíduos garantias individuais que 

objetivam a proteção dos direitos mais essenciais do ser humano em face do Estado ou de 

outros seres humanos13.  

PIOVESAN destaca que, na esfera do Direito Internacional, a partir do Pós-

Guerra, começou-se a delinear um sistema normativo internacional de proteção dos direitos 

humanos “vocacionado a proteger direitos fundamentais e limitar o poder do Estado, mediante 

a criação de um aparato internacional de proteção de direitos”14, relativizando assim sua 

soberania e possibilitando a responsabilização dos mesmos. 

Por outro lado, a soberania nacional, em momentos mitigada, se vê reafirmada 

com a aceitação, por parte de tais Estados, das jurisdições supranacionais com competência 

para julgá-los, bem como com a ratificação dos documentos internacionais, destacando-se 

aqui a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (ou Declaração de 1948)15.  

                                                             
10 Ibid., p. 8.  
11 Ibid., p. 13. 
12 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, Caderno de Direito 

Constitucional, Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre-RS, EMAGIS, 

2006, p. 6.  
13 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, pp. 51-52. 
14 PIOVESAN, Flavia (2006), pp. 7-8. 
15 “A Declaração Universal de Direitos do Homem (1948) é tão expressiva que se tem entendido atualmente que 

as suas regras formam o núcleo duro dos direitos humanos, ou seja, que foram em um primeiro momento um 

costume internacional, tendo evoluído para se tornar, hoje, jus cogens e, portanto, não serem passíveis de 

derrogação” In: JUBILUT, Liliana Lyra, p. 55. 
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Finalmente, o Direito Internacional dos Refugiados, sobre o qual se debruçará o 

presente trabalho, reflete diretamente na internacionalização dos direitos humanos. Conforme 

coloca AMARAL JÚNIOR: 

(...) a formação de um espaço público internacional dos direitos humanos alimentado 

pelos meios de comunicação enfraqueceu o apelo político ao conceito de soberania 

para encobrir a prática de perseguições, massacres e torturas contra minorias étnicas 

e opositores políticos16. 

Muito embora o instituto do refúgio remeta à antiguidade17, deve-se enfocar no 

Direito Internacional dos Refugiados a partir da concepção contemporânea de direitos 

humanos trazida pela Declaração de 1948, a partir da qual esses direitos são tidos como 

universais, inerentes à condição de pessoa e não relativos às peculiaridades sociais e culturais 

de determinada sociedade18. 

Ocorre que, dado o fluxo migratório durante as Grandes Guerras, foi-se 

mostrando imprescindível a existência de normas que regulassem a situação daqueles 

indivíduos frente às barbáries as quais foram um dia submetidos. Assim, a ampla proteção 

trazida pela Declaração de 1948 demandava uma complementação para indivíduos em 

situações especiais, a exemplo dos chamados refugiados, tidos como “pessoas que são 

perseguidas dentro de seus países de origem e que, portanto, são obrigadas a se deslocar para 

outro local”19, sendo um pontapé para a assinatura da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, em 1951 (ou Convenção de 1951).  

A partir de então, ampliou-se de forma significativa a proteção às pessoas que, por 

motivos diversos, acabavam deixando seu país de origem, uma vez que se passa a ter uma 

definição, em caráter universal, de refugiado. É em conformidade com essa Convenção (1951) 

que se tem determinado a situação de mais de 20 milhões de pessoas que atualmente possuem 

a condição de refugiados em todo o mundo20. 

                                                             
16 DO AMARAL JÚNIOR, Alberto. O direito de assistência humanitária. Renovar, 2003, p. 9. 
17 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na 

proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO, Nadia de e ALMEIDA, Guilherme A. de (coords). O 

Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 102. 
18 PIOVESAN, Flávia (2012), p. 129. 
19 JUBILUT, Liliana Lyra, p. 57. 
20 Cf. RUIZ DE SANTIAGO, Jaime. O direito internacional dos refugiados em sua relação com os direitos 

humanos e sua evolução histórica. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; PEYTRIGNET, Gérard, 

RUIZ DE SANTIAGO, Jaime. As três vertentes da proteção internacional dos direitos da pessoa humana: 

direitos humanos, direito humanitário, direito dos refugiados. San José, Costa Rica/Brasília: Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos/Comitê Internacional da Cruz Vermelha/Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados, 1996, p. 266. 
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No entanto, esses três ramos do Direito – Humanitário, Internacional do Direitos 

Humanos e dos Refugiados –, embora sob óticas distintas, têm, lato sensu, um único 

propósito, qual seja assegurar a dignidade humana21. Esse fim comum resultou em 

aproximações entre essas vertentes, superando-se, conforme dito, a anterior visão 

compartimentada que outrora preponderou. Sendo assim, conforme entende CANÇADO 

TRINDADE, faz-se necessária a aplicação simultânea ou concomitante dessas normas de 

proteção, tendo em vista a identidade do propósito comum22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Direito Internacional Humanitário e o direito 

internacional dos direitos humanos: Analogias e diferenças, 2004. 
22 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, p. 341. 
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3 O PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT 

3.1 O Conceito e a distinção entre migração, asilo e refúgio 

Regra geral, nenhum país é obrigado a aceitar estrangeiros em seus territórios, 

sendo este um dos elementos fulcrais da chamada soberania nacional, onde um país pode 

decidir se e como permitirá a entrada de estrangeiros. 

A exceção a essa regra surgiu com a Convenção de 1951, constituindo o chamado 

princípio do non-refoulement. A palavra refoulement deriva do francês refouler, que significa 

recuar ou reprimir. A partir desse princípio, não é dada aos Estados a possibilidade de 

devolver um refugiado a territórios onde sua vida ou liberdade possam restar ameaçadas 

devido a sua raça, religião, nacionalidade, ideologia política, etc.23, protegendo-o contra o 

retorno forçado.  

No cenário internacional o refoulement é compreendido como gênero que 

compreende todas as espécies de institutos jurídicos que se propõem à saída compulsória de 

um estrangeiro do território nacional, sejam eles deportação, expulsão, extradição, entre 

outros24.  

O conceito de non-refoulement começou a ser concebido juntamente ao conceito 

de refugiado, uma vez que, à medida em que se entendia a real definição de refugiado, maior 

era a demanda por normas que o protegessem. 

Nesse sentido, a própria Convenção de 1951 estabelece, conforme afirma 

ANDRADE25, o que ficou conhecido como “definição clássica de refugiado”. O primeiro 

dispositivo da Convenção determina que o termo se aplica a qualquer pessoa que: 

(...) em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de Janeiro de 1951, e 

receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, 

filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país 

de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira 

pedir a proteção daquele país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do 

                                                             
23 JASTRAM, Kate (Inter-parliamentary Union), ACHIRON, Marilyn (Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees). Refugee protection: a guide to international refugee law. Inter-Parliamentary 

Union, 2001, p. 43. 
24 LUZ FILHO, J. F. S. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico à saída compulsória 

do refugiado. In: ALMEIDA, G. A.; ARAÚJO, N. (Org.). O direito internacional dos refugiados: uma 

perspectiva brasileira. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2001, pp. 180-181. 
25 ANDRADE, José Henrique Fischel de. A lei brasileira de proteção aos refugiados. Correio Braziliense. 

Brasília, 29 set. 1997a. Caderno Direito & Justiça, p. 61. In: MOREIRA, Julia Bertino. A Problemática dos 

Refugiados no Mundo: Evolução do Pós-Guerra aos dias atuais. Anais, p. 1-24, 2016. 
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país no qual tinha a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa 

ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar26. 

Ressalta-se que é dos Estados a responsabilidade de identificar os refugiados a fim 

de cumprir de forma efetiva as obrigações determinadas pela Convenção de 1951. Ocorre que 

os métodos de identificação se diferenciam por todo o mundo, refletindo a variedade de 

tradições jurídicas, bem como as circunstâncias locais27. É nesse sentido que a demarcação do 

conceito de refugiado se mostra essencial.  

No entanto, ainda que à primeira vista essa conceituação não aparente 

complexidade, basta uma breve investigação acerca do tema para que outros termos, em muito 

similares, despertem incertezas. Assim, passar-se-á à análise da diferença entre migrantes, 

asilados e refugiados. 

Os migrantes são tidos como pessoas que, por vontade própria, deixam seus países 

de origem e se encaminham para outros países. Esse movimento se dá, em sua maioria, por 

motivos econômicos, porém, vale ressaltar, de forma voluntária, uma vez que, conforme 

CASELLA28, esses indivíduos costumam possuir meios para subsistir na terra natal, mas 

preferem migrar à procura de melhores condições. 

Diferentemente dos migrantes, os refugiados não escolhem deixar seus países; 

eles são forçados a isso. Conforme PITA “os refugiados não apenas são migrantes que 

chegam a um país diferente do próprio, mas se tratam de pessoas coagidas a sair de seus 

países em razão de violações de seus direitos fundamentais”29. 

Essa diferença, contudo, se revela simplória quando se adentra o instituto do asilo, 

cujo significado em âmbito latino-americano se distingue do empregado globalmente.  

Na literatura estrangeira como um todo, a sinonímia entre os termos asilo e 

refúgio se expandiu de tal forma ao ponto de tais termos serem utilizados indistintamente. Por 

certo, o propósito de ambos converge na proteção conferida pelo Estado ao indivíduo que não 

mais goza desta em seu país de origem. 

                                                             
26 CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS. Artigo 1º, A, 2.  
27 PITA, Agni Castro. Direitos Humanos e asilo. In: MILESI, Rosita (Org.). Refugiados: realidade e 

perspectivas. Brasília: CSEM; IMDH; Edições Loyola, 2003, p. 50. 
28 CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAUJO, Nadia; ALMEIDA, Guilherme 

Assis de (Coord.). O Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 24. 
29 PITA, Agni Castro, p. 89.  



18 

 

De outro modo, na esfera latino-americana, é comum a diferenciação entre os 

institutos do asilo e do refúgio, que se deve, sobretudo, às instabilidades políticas que 

recaíram sobre a região. A positivação do asilo na América Latina foi encabeçada pelo 

Tratado de Direito Penal de Montevidéu de 1889, momento no qual a luta pela independência 

e democracia pressupunha ir de encontro a facções dissidentes que impunham, à força, 

sistemas de governo ditatoriais30.  

É a partir dessa conjuntura que se extrai a principal diferença entre refúgio e asilo, 

qual seja o fato de o refúgio ser medida essencialmente humanitária, abarcando motivações 

religiosas, raciais, de grupo social, etc. e o asilo, como medida substancialmente política, 

abarcar crimes de natureza política31. No mais, tem-se que o asilo tem aplicação regional, 

enquanto o refúgio é aplicado de forma global.  

O papel de destaque da América Latina é reforçado, pois dispositivos sobre o asilo 

são encontrados em documentos regionais que tratam da temática geral dos direitos humanos, 

como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969 (CADH). Isso reforça o entendimento de que os 

institutos se identificam e se complementam32. 

Sem embargo, a despeito da diferença explicitada entre os dois dispositivos e 

tendo em vista o fato de, conforme dito, serem os termos asilo e refúgio utilizados como 

sinônimos em âmbito internacional, se filia, no presente, ao entendimento de ALMEIDA33, a 

partir do qual o asilo é gênero de duas espécies: o asilo político (latino-americano) e o refúgio. 

Dessa forma, os termos asilo e refúgio serão utilizados como sinônimos a fim de facilitar a 

compreensão acerca do tema trabalhado.  

3.2 Contexto histórico: a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 

A proteção internacional aos refugiados tem como base normativa as fontes de 

Direito Internacional Público. De acordo com JUBILUT34, as fontes primárias de Direito 

                                                             
30 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 18-19. 
31 PIOVESAN, Flavia (2012), p. 138. 
32 Nesse sentido, Flavia Piovesan ressalta a semelhança entre os institutos dado o caráter unilateral da medida, 

destituída de reciprocidade, bem como o fulcro na proteção da pessoa humana. In: PIOVESAN, Flavia (2012), p. 

138. 
33 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Asilo e não-violência. In: ARAUJO, Nadia; ALMEIDA, Guilherme Assis 

de (Coord.). O Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001, p. 171.  
34 JUBILUT, Liliana Lyra, p. 81. 
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Internacional lato sensu e, consequentemente, do Direito Internacional dos Refugiados são os 

tratados, o costume internacional e os princípios gerais do direito.  

Conforme exposto, o marco institucional da proteção dos refugiados 

consubstanciou-se com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, celebrada 

sob a égide da ONU, por meio da atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR). Essa Convenção pode ser resumida em três principais partes: (1) 

conceito de refugiado dado pelo artigo 1A; (2) direitos e deveres dos refugiados; e (3) 

princípio do non-refoulement, a partir do artigo 33.  

Tendo sido elaborada na esteira da Segunda Guerra Mundial, a Convenção de 

1951, ao conceber o conceito de refugiado, estabeleceu duas limitações a sua aplicação: a 

limitação temporal e a limitação geográfica35. No que tange a reserva geográfica, era dada aos 

Estados a possibilidade de considerar refugiados tão somente as pessoas provenientes da 

Europa. Essa reserva surgiu da reivindicação de países europeus que se sentiam prejudicados 

com a grande massa de refugiados em seus territórios. Relativamente à reserva temporal, 

restou estabelecido que a condição de refugiado se restringia aos acontecimentos ocorridos 

antes de 1º de janeiro de 1951.  

A grande questão colocada com base nessa conceituação é o fato de o princípio da 

não-devolução, a partir do qual se impede que os Estados signatários retornem os indivíduos a 

países onde sua vida ou liberdade estejam ameaçadas36, ser estritamente ligado à concepção 

de refugiado, uma vez que este é beneficiário daquele.  

Nesse viés, as reservas dispostas na Convenção de 1951 acabaram por mitigar a 

abrangência do princípio apresentado. Eventos como a Guerra da Independência da Argélia 

em 1956, a revolução em Ruanda e o início das lutas de descolonização de antigas colônias 

portuguesas na África e na Ásia obrigaram a comunidade internacional a reconhecer suas 

limitações37. 

                                                             
35 PIOVESAN, Flavia (2012), pp. 131-132. 
36 CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS. Artigo 33(1): Nenhum dos Estados 

Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a 

sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo 

social a que pertence ou das suas opiniões políticas.  
37 DONKOH, Bemma. A half-century of international refugee protection: who's responsible, what's ahead. 

Berkeley J. Int'l L., v. 18, 2000, p. 262.  
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Assim, em 31 de janeiro de 1967 foi elaborado o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados (ou Protocolo de 1967), que suprimiu, em seu artigo 1º, parágrafo 2º38, as 

referidas reservas, expandindo seu raio de atuação ao abranger refugiados de todas as regiões 

do mundo. HATHAWAY39 destaca a importância desse Protocolo ao rememorar que a 

definição de 1951 visou distribuir a responsabilidade acerca dos refugiados europeus, sem que 

houvesse qualquer obrigação legal ou previsão de direitos e de prestação de assistência a 

refugiados não-europeus. 

Esses dois tratados formam a base positiva universal do Direito Internacional dos 

Refugiados e a partir deles extrai-se que refugiado é todo aquele que sofre fundado temor de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado grupo 

social ou opiniões políticas, não podendo ou não querendo por isso valer-se da proteção de 

seu país de origem. PIOVESAN ressalta que: 

(...) refugiada é a pessoa que não só não é respeitada pelo Estado ao qual pertence, 

como também é esse Estado quem a persegue, ou não pode protegê-la quando ela 

estiver sendo perseguida. Essa é a suposição dramática que dá origem ao refúgio, 

fazendo com que a posição do solicitante de refúgio seja absolutamente distinta da 

do estrangeiro normal40. 

Em virtude da adoção da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 tornou-se 

possível notar um crescente interesse na expansão do que era tido como conceito de 

refugiado. Essa tendência pôde ser notada, por exemplo, na América, com a Declaração de 

Cartagena sobre Refugiados, no ano de 1984 (Declaração de Cartagena), que expandiu o 

conceito de refugiado, abrigando também aqueles que viam seus direitos ameaçados pela 

violência generalizada, bem como pelos conflitos internos vividos no âmbito de seus países41. 

 

 

 

 

                                                             
38 PROTOCOLO DE 1967 RELATIVO AO ESTAUTO DOS REFUGIADOS. Artigo 1º, parágrafo 2º: Para os 

fins do presente Protocolo, o termo “refugiado”, salvo no que diz respeito à aplicação do parágrafo 3º 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 consequência de tais acontecimentos” não figurassem do parágrafo 2º da seção A do artigo 

primeiro. O presente protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem nenhuma limitação geográfica; (...). 
39 HATHAWAY, James C. The law of refugee status. Toronto: Butterworths, 1991, pp. 9-10. 
40 PIOVESAN, Flavia (2012), p. 131. 
41 DECLARAÇÃO DE CARTAGENA. Terceira Conclusão.  
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4 AMÉRICA LATINA, REFUGIADOS E O NON-REFOULEMENT 

O Sistema Interamericano de proteção aos direitos humanos deu seus primeiros 

passos a contar da IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, quando foi 

aprovada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Este foi o instrumento 

normativo regional central até 1969, quando foi adotada a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH). 

A CADH, também conhecida por Pacto de San José da Costa Rica, é tida como o 

instrumento de maior importância no Sistema Interamericano de Direitos Humanos42. Essa 

Convenção se consubstancia em um tratado internacional subscrito em 1969 por membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e com base na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), visando promover a proteção dos Direitos Humanos (reconhecendo 

e assegurando um catálogo de direitos civis e políticos), bem como incentivar o 

desenvolvimento econômico e social nesses Estados.  

A Convenção, embora assinada em 1969 entrou em vigor apenas em 1978, que, 

paradoxalmente, foi um período no qual muitos dos Estados da América Central e do Sul 

eram governados por ditaduras. Dos onze Estados-partes da Convenção à época, menos da 

metade tinha governos eleitos democraticamente43. No entanto, conforme coloca PIOVESAN, 

“é neste cenário que o Sistema Interamericano se legitima como importante e eficaz 

instrumento para a proteção dos direitos humanos, quando as instituições nacionais se 

mostram falhas ou omissas”44. 

É nesse viés que a salvaguarda dos direitos dos refugiados e, consequentemente, 

do princípio da não-devolução, se mostram imprescindíveis. Isso porque os países latino-

americanos se encontravam dos dois lados da moeda: ora no papel de solicitantes de refúgio, 

ora como concessores do mesmo.  

No pós-Segunda Guerra, entre os anos de 1947 e 1952, os países da América 

Latina acolheram cerca de 100 mil refugiados europeus em seus territórios45. Por outro lado, a 

                                                             
42 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 125. 
43 PIOVESAN, Flávia. Força integradora e catalizadora do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos: desafios para a pavimentação de um constitucionalismo regional. Revista Brasileira de Estudos 

Jurídicos – Faculdades Santo Agostinho, v. 8, n. 2, 2017, p. 13.  
44 Ibid., p. 15. 
45 ZARJEVSKI, Yéfime. A future preserved: international assistance to refugees. Oxford: Pergamon Press, 

1987, p. 211. 
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partir dos movimentos de independência e democratização regionais, a muitos indivíduos 

latinos restou recorrer ao instituto do refúgio.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos traz em seu artigo 22(8)46 o 

postulado do non-refoulement ao proibir a deportação ou devolução de um estrangeiro a um 

país onde seu direito à vida ou à liberdade estejam em perigo, refletindo o espírito da 

Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967. 

No entanto, a América Latina ansiava ir além. A necessidade de rever conceitos 

colocados internacionalmente remodelando-os de acordo com a situação fática experimentada 

foi se tornando impreterível.  

A região latino-americana é há muito rotulada por seu proeminente grau de 

exclusão e desigualdade social, coexistindo ainda com as reminiscências da herança dos 

regimes autoritários ditatoriais, com uma cultura de violência e de impunidade e com a 

precária tradição de respeito aos direitos humanos no âmbito doméstico47. Como observa 

COMPARATO, “os direitos humanos nunca fizeram parte do nosso patrimônio cultural, mas 

sempre existiram como um elemento estranho, se não estrangeiro, na vida de nossas 

instituições sociais”48. 

Diante disso, não se pode conceber razoável a mera reprodução dos ditames 

internacionais no âmbito latino-americano, sob pena de faltar com a proteção a casos 

regionalmente específicos. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a América Central foi testemunha de diversos 

conflitos sociais devido à falta de terra dos campesinos pobres, à distribuição desigual de 

riqueza e ao gozo restringido dos direitos políticos que se converteram em uma batalha da 

Guerra Fria, na medida em que os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram lados opostos 

na Nicarágua, em El Salvador e na Guatemala. Segundo ANDRADE49, os conflitos armados 

                                                             
46 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 22(8): Em nenhum caso o estrangeiro 

pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal 

esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões 

políticas. 
47 PIOVESAN, Flávia (2014), p. 124. 
48 COMPARATO, Fábio Konder. A estraineidade dos direitos humanos na América Latina: razões e 

soluções. In: COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. Editora Brasiliense, 1989, p. 38. 
49 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Regionalización y armonización del derecho de refugiados: una 

perspectiva latinoamericana. Derechos Humanos y Refugiados en las Américas: lecturas selecionadas. San 

José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, p. 75-104, 

2001, p. 91. 
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desse período resultaram em mais de dois milhões de refugiados, dos quais apenas cerca de 

150 mil foram considerados refugiados pela Convenção de 1951. 

Nesse sentido, tendo em vista os deslocamentos massivos ocorridos à época, foi 

realizada, de 19 a 22 de novembro de 1984, o “Colóquio sobre a Proteção Internacional dos 

Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, a 

partir da qual surge a Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

Essa Declaração inova ao apresentar uma interpretação de maior amplitude no que 

se refere ao conceito de refugiado, abrangendo para além daqueles indivíduos resguardados 

pela Convenção de 1951 e Protocolo de 1967, aqueles que deixaram seus países por se 

encontrarem ameaçados em decorrência da “violência generalizada, agressão estrangeira, 

conflitos internos, violação massiva dos direitos humanos ou outras circunstâncias que 

perturbaram gravemente a ordem pública”50. 

Segundo FRANCO:  

A Declaração de Cartagena permitiu que América Latina adentrasse nos labirintos 

do direito dos refugiados dentro de uma perspectiva pragmática e de soluções, 

significando um passo fundamental na integração dos princípios universais, dos 

valores regionais e da prática dos estados51. (tradução livre) 

 Dessa maneira, ao passo que a conceituação de refugiado trazida na Convenção 

de 1951 é tida como a “definição clássica”, ANDRADE52 coloca que, por ter a Declaração de 

Cartagena estendido o alcance do termo “refugiado”, trouxe em seu bojo o que ficou 

conhecido por “definição ampliada de refugiado”, a partir da qual se analisa a situação 

objetiva do país de origem a fim de se verificar a existência de graves e generalizadas 

violações de direitos humanos53. 

Em 1988, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos adotou um 

Protocolo Adicional à Convenção Americana de 1969 (Protocolo de 1969), concernente aos 
                                                             
50 DECLARAÇÃO DE CARTAGENA. Terceira Conclusão: (...) deste modo, a definição ou o conceito de 

refugiado recomendável para sua utilização na região é o que, além de conter os elementos da Convenção de 

1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas que tenham fugido de seus países 

porque sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 

estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça de direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham 

perturbado gravemente a ordem pública. 
51 FRANCO, Leonardo. Diez años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en America Latina, 

2008, p. 4. 
52 ANDRADE, José Henrique Fischel de. O refugiado à luz do Direito Internacional e do Direito Brasileiro. 

Advogado: Desafios e Perspectivas no Contexto das Relações Internacionais, Brasília, pp. 149-164, 1997, p. 162. 
53 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de OS. O Direito Internacional dos Refugiados e 

seu Contexto Atual na América Latina. América Latina no Labirinto Global-Economia, Política e Segurança. 

Brasília: CRV, 2012, p. 257. 
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direitos sociais, econômicos e culturais. Conhecido como Protocolo de San Salvador, entrou 

em vigor em 1999, inovando ao não se limitar ao mero estabelecimento de direitos, conforme 

a CADH. Nessa monta, o Protocolo de 1969 trouxe consigo mecanismos práticos ao 

determinar que os Estados-partes adotassem as medidas legislativas que fossem necessárias 

para conferir efetividade aos direitos e liberdades outrora enunciados54. 

Assim, conforme explicita BUERGENTHAL55, um governo passa a ter 

obrigações positivas e negativas relativamente à Convenção Americana. Negativas no sentido 

de não violar os direitos individuais, abstendo-se de práticas nocivas aos preceitos 

enunciados. Positivas, por outro lado, dada a necessidade de ir além da abstenção, adotando 

medidas que assegurem o exercício de tais direitos.  

Em decorrência desse viés mais prático, a Convenção de 1969 traz consigo 

instrumentos que visam monitorar a aplicação dos direitos enunciados, quais sejam a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH)56.  

A Comissão Interamericana é anterior à própria CADH, ganhando com ela o 

caráter fiscalizatório. É integrada por 7 membros “de alta autoridade moral e reconhecido 

saber em matéria de direitos humanos”57, que podem ser nacionais de qualquer Estado-

membro da OEA e tem como competência primordial “receber as petições ou comunicações, 

relatando violação de quaisquer direitos reconhecidos na Convenção” 58.  

Já no que se refere à possibilidade de representar à CIDH, JAYME59 coloca que 

tal competência é dada a “qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não 

governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados-membros da Organização, em 

                                                             
54 PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO AMERICANA DE 1969. Artigo 1: Obrigação de adotar 

medidas: Os Estados Partes neste Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da cooperação entre os 

Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de 

desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade 

dos direitos reconhecidos neste Protocolo. Artigo 2: Obrigação de adotar disposições de direito interno: Se o 

exercício dos direitos estabelecidos neste Protocolo ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de 

outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as 

disposições deste Protocolo, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos 

esses direitos. 
55 BUERGENTHAL, Thomas. The Inter-American system for the protection of human rights, 1984, p. 442. 

In: PIOVESAN, Flávia, 2014, p. 126. 
56 BUERGENTHAL, Thomas, p. 146. In: PIOVESAN, Flavia (2014), p. 127. 
57 PIOVESAN, Flávia (2014), p. 127. 
58 JAYME, Fernando G. Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. 

Editora del Rey, 2005, p. 72.  
59 Ibid., p. 72. 
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seu próprio nome ou no de terceiras pessoas” quando se presumirem violações de um direito 

reconhecido pela Convenção Americana. Destaca-se também que a própria Comissão é 

competente para, de ofício, instaurar um procedimento no sentido de apurar e reparar eventual 

lesão a direitos humanos.  

A Comissão Interamericana desempenha um papel de “canal através do qual o 

indivíduo, violentado em seus direitos, impulsiona o Sistema Interamericano”60, visto que os 

processos nos quais se intente chegar à Corte IDH devem, salvo exceção61, passar pela 

Comissão62. No entanto, falta à CIDH o caráter jurisdicional ao qual faz jus a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos63.  

4.1 Casos concretos: Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

4.1.1 Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em Honduras64 

Entre 1979 e 1992 vigorou, em El Salvador, um conflito armado violento e 

complexo, que somente findou após a assinatura de Acordo de Chapultepec (México, em 

janeiro de 1992), pactuado entre representantes do governo salvadorenho e da Frente 

Farabundo Martí de Libertação Nacional – FMLN. 

A origem do conflito remete à dinâmica do processo político interno durante a 

década de 1970. Conforme coloca o embaixador brasileiro em São Salvador: 

(...) para compreender o conflito na América Central e, particularmente, em El 

Salvador, é preciso ter em conta a extrema repressão em que, durante décadas, as 

classes dominantes tiveram de manter as maiorias populares, de modo a preservar 

um sistema altamente concentrador da riqueza e da renda nacional65. 

                                                             
60 Ibid., p. 75. 
61 O procedimento pelo qual devem passar os processos na CIDH não pode ser prejudicado a menos que se 

estabeleça claramente que sua omissão, em um caso determinado, não comprometa as funções que a Convenção 

assinala à Comissão, como poderia ocorrer em alguns casos em que o assunto se origine entre Estados e não 

entre indivíduo e Estado. Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Serie A: Fallos y 

Opiniones, n. G 101/81. Caso Viviana Gallardo e outras, decisão de 13.11.1981. In: JAYME, Fernando G. 

Direitos humanos e sua efetivação pela corte interamericana de direitos humanos. Editora del Rey, 2005, p. 

72. 
62 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 61(2): Para que a Corte possa conhecer 

de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. 
63 JAYME, Fernando G., p. 75. 
64 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS, Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em 

Honduras, Relatório 5/87, Caso 9618, 28 de março de 1987.  
65 Vital ao MRE, Telegrama 225 (Confidencial), São Salvador, 4.6.1985, AHMRE In: DOMÍNGUEZ AVILA, 

Carlos Federico. Guerra e paz em El Salvador (1979-1992): um estudo com fontes brasileiras. 9º Encontro 

Internacional da ANPHLAC. Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro, ISSN: 1809-1261, Brasília, nº 12, 2013, p. 156.  
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A partir da guerra civil que se instaurou no país, teve início o deslocamento de 

cidadãos salvadorenhos em direção a Honduras. Com o crescente número de chegadas, as 

autoridades hondurenhas procuraram estancar as instalações espontâneas, uma vez que o 

governo via os refugiados como colaboradores dos guerrilheiros e tratava-os com 

desconfiança e hostilidade, mantendo-os em campos fechados e dificultando sua 

autossuficiência66. 

Ocorre que, em setembro de 1985, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos recebeu, via comunicação à cabo, uma denúncia67 acerca de um ataque feito pelo 

exército hondurenho ao campo de refugiados advindos de El Salvador. 

Segundo a denúncia, o ataque, ocorrido em agosto daquele ano, deixou dois 

mortos, entre eles uma criança de dois anos, e mais de cinquenta feridos. Além disso, mais de 

dez pessoas foram sequestradas sob o argumento de serem todos guerrilheiros, o que se 

esclareceu como inverídico uma vez que todos restavam registrados como refugiados em 

escritórios do ACNUR68.   

Após o devido processo, no ano de 1987, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos emitiu a Resolução 5/87 acerca do caso 9619. Nela, afirmou-se, entre outras coisas, 

que, levando em conta as normas de Direito Internacional, bem como os compromissos 

internacionais assumidos por Honduras, caberia às autoridades hondurenhas garantir a 

segurança e a integridade dos refugiados que procurarem asilo em seu território69.  

Além disso, entendeu que os atos praticados por tal Estado constituíam graves 

violações dos direitos humanos em geral, e, em particular, os referidos nos artigos 4 (1); 

Artigo 5 (1) e Artigo 8 (1 e 2, c e d) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos70.   

Dessa forma, tendo em vista o papel exercido pela Comissão Interamericana no 

sentido de emitir recomendações, a mesma limitou-se a solicitar ao governo de Honduras que 

                                                             
66 ACNUR. A situação dos refugiados no mundo: cinquenta anos de acção humanitária. Almada: A 

Triunfadora Artes Gráficas, 2000, p. 133.  
67 “Denunciamos ataque exército hondurenho a refugiados salvadorenhos Colomoncagua, Honduras, 29 de 

agosto passado, resultando em 2 mortos, 50 feridos e 15 capturados. Um bebê entre mortos, 2 mulheres violadas 

e 7 torturados. 3 em estado crítico no Hospital Tegucigalpa. Exigimos castigo aos culpados, e pedimos medidas 

cautelares Artigo 26 Regulamento pra Refugiados e Detidos.” In: COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS, Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em Honduras, Relatório 5/87, Caso 9618, 28 

de março de 1987, parágrafo 1. 
68 ACNUR (2000), p. 128-129. 
69 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS. Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em 

Honduras, parágrafo 3 do Tópico Considerações. 
70 Ibid., parágrafo 2 do Tópico Resoluções.  
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apresentasse um relatório acerca das investigações sobre os eventos ocorridos, especialmente 

se foram realizados julgamentos a fim de determinar a responsabilidade penal por tais fatos, 

bem como que externasse as medidas propostas com vista a conceder às vítimas ou aos seus 

herdeiros a indenização adequada a que têm direito71. 

Observando-se esse caso é possível inferir o posicionamento da CIDH no sentido 

de ampliar a abrangência do princípio do non-refoulement, concebido nos instrumentos 

regionais e internacionais de direitos humanos. A partir do caso dos salvadorenhos, a 

Comissão estabeleceu que a vedação à devolução não se limitaria a mera recepção dos 

refugiados, mas se estenderia a proteção e garantia de segurança e integridade dos mesmos.  

Ocorre que, conforme dito, dentre os diversos papéis desempenhados pela  

Comissão Interamericana, destaca-se o fato de ser ela a responsável por provocar a função 

jurisdicional da Corte72, ou seja, nenhum caso chega diretamente à Corte sem que antes tenha 

passado pelo procedimento específico que compete à Comissão. No entanto, passar pelo 

mencionado procedimento não garante que o caso será levado à Corte, sendo essa uma 

decisão exclusiva da Comissão73. 

A necessidade de se alcançar a Corte Interamericana, conforme coloca JAYME, é 

clara, visto que “a Corte representa a essência do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos, que encontra sua máxima expressão na obrigatoriedade das decisões 

emanadas deste órgão jurisdicional”74. Assim, muito embora a Comissão caminhe em direção 

a um determinado entendimento, falta-lhe a força jurisdicional da Corte para colocá-lo em 

ação. 

Entretanto, ainda que a mera recomendação trazida pela CIDH no caso explicitado 

careça de efetividade em termos práticos, não se pode desprezar a importância de tal 

colocação no âmbito americano de direitos humanos. Isso porque, à época do ocorrido, 

Honduras não havia ratificado a Convenção de Genebra de 195175, e, por consequência, não 

reconhecia os direitos dos refugiados a partir daquele instrumento. Por outro lado, o mesmo 

país já havia reconhecido a Convenção Americana de Direitos Humanos e a competência da 

Corte Interamericana, se submetendo a seus ditames. 

                                                             
71 Ibid., parágrafos 3 e 4 do Tópico Resoluções. 
72 JAYME, Fernando G., p. 75. 
73 Para mais informações acerca do procedimento mencionado ver: JAYME, Fernando G., p. 75-78. 
74 JAYME, Fernando G., p. 83. 
75 Honduras somente ratificou a Convenção de Genebra em 1992.  
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A Corte Interamericana dos Direitos Humanos é composta por sete juízes 

nacionais de Estados membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos Estados-partes da 

Convenção. Conforme FIX-ZAMUDIO:  

(...) a Corte possui duas atribuições essenciais: a primeira, de natureza consultiva, 

relativa à interpretação das disposições da Convenção Americana, assim como das 

disposições de tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 

Americanos; a segunda, de caráter jurisdicional, referente à solução de controvérsias 

que se apresentem acerca da interpretação ou aplicação da própria Convenção76. 

Assim, ao se instaurar um processo na Corte Interamericana, visa-se a 

investigação da responsabilidade internacional de determinado Estado diante da violação de 

um direito estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos77, assentando-se dessa 

forma o compromisso dos Estados no respeito e garantia do que prevê a CADH.  

Conforme dito, válido se faz destacar que, no Sistema Interamericano, é 

prerrogativa da Comissão Interamericana e dos Estados-partes a submissão de casos à Corte, 

não estando prevista a legitimação do indivíduo, nos termos do artigo 61(1)78 da Convenção 

Americana. Além disso, a competência de ambas é limitada aos Estados que reconheçam sua 

jurisdição, conforme dispõe o artigo 62(3)79. 

4.1.2 O Centro Haitiano de Direitos Humanos e outros v. Estados Unidos da América80 

Outro caso envolvendo, dessa vez, o Haiti, se deu no início da década de 90. Após 

a queda da ditadura de Duvalier, em 1986, uma série de governos dominados pela força 

militar e paramilitar perpetrou graves violações aos direitos humanos. Esses governos 

reprimiram impiedosamente a oposição e sabotaram o processo eleitoral em várias ocasiões. 

Nessa conjuntura, em outubro de 1990, foi apresentada uma petição81 à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, de acordo com a qual barcos repletos de haitianos que 

                                                             
76 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Protección jurídica de los derechos humanos: estudios comparativos. 1991, p. 

177.  
77 LEÃO, Renato Zerbini (coordenador). Os rumos do Direito Internacional dos Direitos Humanos: ensaios 

em homenagem ao professor Antônio Augusto Cançado Trindade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 

2005, p. 478. 
78 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 61(1): Somente Estados Partes e a 

Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 
79 Ibid. Artigo 62(3): A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e 

aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham 

reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos 

anteriores, seja por convenção especial. 
80 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O Centro Haitiano de Direitos Humanos 

e outros v. Estados Unidos da América, Decisão de Mérito, Caso 10.675, Relatório 51/96, 1997.  
81 A petição foi apresentada em nome dos seguintes requerentes: Comité Haitiano de Derechos Humanos, Puerto 

Príncipe, Haití; Centre Karl Levesque, Puerto Príncipe, Haití; The National Coalition for Haitian Refugees, (New 
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fugiam de perseguições políticas em direção aos Estados Unidos acabavam sendo 

sumariamente interceptados e repatriados, ou seja, sendo-lhes negada a entrada, eram 

devolvidos ao Haiti82.  

 Além disso, constava da petição que grande parte das pessoas que chegavam nas 

embarcações tinham um temor razoável de que fossem perseguidas se regressassem ao Haiti. 

Ainda assim tiveram negados os trâmites processuais adequados e, apesar do que fora 

acordado pelo governo do Haiti, as pessoas devolvidas restaram detidas no momento em que 

adentraram novamente o país.83  

Ao serem inquiridos pela Comissão, os Estados Unidos buscaram respaldo no 

conhecido caso Sale v. Haitian Centers Council, Inc et al84, julgado pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos em 2 de março de 199385. A partir desse julgamento reafirmou-se a visão já 

adotada pelo país onde o princípio do non-refoulement não teria efeitos extraterritoriais. 

Consequência desse entendimento seria a aplicação de tal princípio tão somente aos 

indivíduos que já se encontrassem em território norte-americano, não se estendendo, dessa 

forma, aos haitianos chegados pelo mar.  

Relativamente a esse caso, a Comissão considerou que, ao interceptar os haitianos 

em alto mar e retorná-los ao Haiti sem considerar seus pedidos de asilo, os Estados Unidos 

violaram o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade perante a lei, o direito de 

recorrer à corte e o direito de procurar e receber asilo determinado no artigo XXVII da 

                                                                                                                                                                                              
York, N.Y., EE.UU.); The Haitian Refugee Center, Inc., Miami, Florida, EE.UU.; The Haitian Centers Council, New 

York, N.Y., EE.UU.; The Haitian-American United for Progress, Cambria Heights, EE.UU.; The Washington Office 

on Haiti (Washington, D.C., EE.UU.).; Jeannette Gedeon; Dukens Luma;  Fito Jean y Personas de nacionalidad 

haitiana innominadas que han sido y están siendo devueltas a Haití contra su voluntad; 
82 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O Centro Haitiano de Direitos Humanos 

e outros v. Estados Unidos da América, Decisão de Mérito, Caso 10.675, Relatório 51/96, 1997, parágrafo 4.  
83 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, Relatório Anual 1996, parágrafo 110.  
84 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos. Caso nº. 92-344, Chris Sale, 

Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service, et al., Petitioners v. Haitian Centers 

Council, Inc., et al., 2 de março de 1993.  
85 Após o golpe militar ocorrido em 1991 no Haiti houve um grande fluxo de haitianos em direção aos Estados 

Unidos que, ao invés de acolhê-los, os interceptavam. Em muitos casos, os conduziam até a base naval de 

Guantanamo, em Cuba, onde ficavam detidos. Sem nenhuma chance de defesa ou acesso ao devido processo 

legal, os haitianos eram retornados ao seu país de origem, onde voltavam a estar sob risco. Havia ainda um 

notório elemento discriminatório no caso, pois um dos argumentos para impedir a entrada dos haitianos nos 

Estados Unidos foi que todos seriam portadores do vírus HIV. Em 1993, houve uma decisão judicial forçando a 

soltura daqueles imigrantes e seu posterior envio aos Estados Unidos. Mesmo assim, a Suprema Corte dos EUA 

emitiu um parecer sustentando a legalidade da política de repulsão, sob o argumento de que não há ilegalidade 

em devolver a seu país de origem pessoas que estão em alto mar, criando assim uma regra territorial de non-

refoulement. In: KOH, Harold Hongju. The" Haiti Paradigm" in United States Human Rights Policy. The 

Yale Law Journal, v. 103, n. 8, 1994, p. 2401. 
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Declaração de 1948, além de entender que os EUA transgrediram o artigo 33 da Convenção 

de 1951, uma vez que segundo entendimento da Comissão o mesmo não estabelece limites 

geográficos à proteção dos refugiados86.  

Aqui, a Comissão consagra o entendimento acerca do caráter extraterritorial do 

princípio do non-refoulement, uma vez que o mesmo não se limita aos indivíduos já presentes 

no território do Estado receptor, mas a todos aqueles que deixaram um determinado país onde 

sua vida e dignidade eram postas em perigo, independentemente de terem tais indivíduos 

cruzado ou não a fronteira do Estado de destino.  

Nesse caso, os EUA, ao alegarem que só seriam responsáveis pelos refugiados 

que já se encontrassem em território americano, foram de encontro ao que determinou o 

Protocolo de 1967 por eles ratificado: a inexistência de limites geográficos ao princípio.  

Vale, no entanto, ressaltar que, no presente caso, jaz a mesma problemática do 

anterior, qual seja a falta de coercibilidade exercida pela Comissão ante sua falta de 

competência jurisdicional. 

4.1.3 Família Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional da Bolívia87 

Conforme visto, embora à CIDH compita prover meras recomendações aos 

Estados-partes, cabe a ela também o importante papel de submeter à Corte Interamericana os 

casos de violações de direitos humanos na América88. É nessa perspectiva que sobressai um 

julgado inédito da Corte, de grande importância no que tange o princípio da não devolução: o 

caso Família Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional da Bolívia. 

No início dos anos 1990, no Peru, os cidadãos Rumaldo Juan Pacheco Osco e 

Fredesvinda Tineo Godos, sua esposa, foram presos acusados da prática de crimes de 

                                                             
86 Parágrafo 157. A Comissão não concorda com esse parecer e endossa a opinião do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados, expressa na alegação amicus curiae apresentada à Corte Suprema de que o 

artigo 33 [non refoulement] não reconhece limitações geográficas. In: COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS. O Centro Haitiano de Direitos Humanos e outros v. Estados Unidos da América, 

Decisão de Mérito, Caso 10.675, Relatório 51/96, 1997.  
87 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Família Pacheco Tineo v. Estado 

Plurinacional da Bolívia, Caso 12.474, Sentença de 25 de novembro de 2013. 
88 Reitera-se a prerrogativa dos Estados de também submeter os casos à Corte, ressaltando que os indivíduos não 

possuem essa competência (artigo 61 da Convenção Americana). 
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terrorismo durante o governo Fujimori, tendo sido absolvidos e consequentemente libertados 

em 199489.  

Ao final do ano de 1995, ao tomarem conhecimento da existência de um mandado 

de prisão decorrente da anulação do julgamento que outrora os havia libertado, o casal optou 

por sair do país rumo à Bolívia, onde toda a família, incluindo suas duas filhas, tiveram 

reconhecido o status de refugiado90.  

Em 1998, após assinar uma declaração de repatriamento voluntária de 

legitimidade duvidosa (o relato do caso apresentado na Corte Interamericana indica não ter 

ficado claro se de fato havia ânimo “voluntário” de assinar tal declaração, uma vez que a 

família alega ter sofrido violações de direitos econômicos, sociais e culturais na Bolívia), a 

família mudou-se para o Chile, onde seu terceiro filho nasceu. Lá, novamente, tiveram 

reconhecido o status de refugiado91. 

Ocorre que em fevereiro de 2001, ao decidirem voltar ao Peru, seu país de origem, 

a fim de verificar a possibilidade de retornar definitivamente, receberam a informação de que 

o mandado de prisão expedido anos atrás continuava em vigor, de forma que novamente 

optaram por deixar o país rumo ao Chile, pela Bolívia92.  

Em 19 de fevereiro de 2001 a família foi apreendida ao ingressar no Estado 

boliviano, sob o pretexto de que não portavam a documentação necessária para adentrar o 

país. Os mesmos restaram expulsos sumariamente do território boliviano através de atos de 

violência, sem qualquer direito de notificação à assistência consular, devido processo legal, 

proteção especial às crianças (best interest of child) e possibilidade de recorrer da decisão que 

negou o pleito93.  

Ao regressarem ao Peru, o casal Rumaldo Juan Pacheco Osco e Fredesvinda 

Tineo Godos e seus filhos Frida Edith, Juana Guadalupe e Juan Ricardo Pacheco Tineo, os 

três menores de idade, acabaram presos durante quatro meses94. 

                                                             
89 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Família Pacheco Tineo v. Estado 

Plurinacional da Bolívia, Caso 12.474, Sentença de 25 de novembro de 2013, parágrafo 66. 
90 Ibid., parágrafo 67-68. 
91 Ibid., parágrafo 69. 
92 Ibid., parágrafo 73. 
93 Ibid., parágrafos 74-75. 
94 Ibid., parágrafo 107. 



32 

 

Em 2002, a família apresentou o caso à Comissão Interamericana que o admitiu 

em 2004, tendo concluído, finalmente, em 2011 que a família teve os direitos assegurados 

pela Convenção Americana95 violados, e, dentre eles destaca-se o direito a não-devolução, 

reconhecido no artigo 22(8). Em virtude das violações indicadas, a Comissão apresentou 

recomendação de reparação ao Estado Boliviano de ordem pecuniária e não pecuniária. 

Em fevereiro de 2012 a CIDH submeteu o caso à Corte, uma vez que a Bolívia se 

manteve inerte em relação às recomendações de reparação apresentadas. Assim, a Corte 

Interamericana, além de reafirmar o entendimento da Comissão no que se refere ao fato de o 

Estado Plurinacional da Bolívia ter violado diversos direitos humanos, principalmente o non-

refoulement, trouxe uma inovação acerca da abrangência de tal princípio. A sentença dispôs:  

134. A Convenção Americana estabelece em seu artigo 22.8 a proibição de expulsão 

ou devolução de qualquer “estrangeiro” a “outro país”, seja ou não de origem, (é 

dizer, em seu território de origem ou em um terceiro Estado), no qual “seu direito à 

vida ou à liberdade” estejam “em risco de violação por motivos de raça, 

nacionalidade, religião, condição social ou opinião política”.  

135. De tal modo, se se complementam as normas anteriores com o corpus juris 

internacional aplicável às pessoas migrantes, é possível considerar que no sistema 

interamericano está reconhecido o direito de qualquer pessoa estrangeira, e não 

apenas a asilados ou refugiados, a não devolução indevida quando sua vida, 

integridade e/ou liberdade estejam em risco de violação, sem importar seu estatuto 

jurídico ou condição migratória no país onde se encontre. 

Com essa colocação a Corte exteriorizou o entendimento a partir do qual o 

Sistema Interamericano não limitaria a aplicação do princípio da não-devolução apenas a 

asilados e refugiados, mas, pelo contrário, o estenderia a qualquer estrangeiro que tenha sua 

vida, integridade e/ou liberdade em risco de violação.  

No mais, a Corte IDH entendeu que o Estado boliviano ofendeu diversos direitos 

dispostos na Convenção Americana, condenando-o a: (a) indenizar a família Pacheco Tineo 

em danos materiais e morais sofridos em razão do ocorrido; (b) a implementar programas de 

capacitação permanente para os funcionários da Direção Nacional de Imigração, da Comissão 

de Refugiados e qualquer outro que tenha contato com imigrantes ou pessoas que pedem asilo 

ou refúgio; (c) a publicar o resumo oficial da sentença elaborado pela Corte IDH no diário 

oficial boliviano e em veículo de comunicação oficial do Estado boliviano; (d) informar no 

prazo de um ano, as medidas que foram adotadas para dar cumprimento à sentença da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

                                                             
95 A Bolívia ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 20 de junho de 1979, antes da data dos 

fatos do presente caso.  
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Em abril de 2015 a Corte arquivou o caso a partir de uma resolução, tendo a 

Bolívia cumprido as reparações ordenadas pela sentença.  

Esse é o primeiro julgado da Corte Interamericana acerca do princípio abordado. 

Além de reafirmar o que já vinha entendendo a Comissão Interamericana, a Corte 

pronunciou-se no sentido de estender ainda mais a abrangência do non-refoulement, 

aplicando-o não somente às pessoas com status de refugiado ou asilado, mas a qualquer 

pessoa que venha a ser submetida a risco de violação à sua dignidade se devolvida a seu país 

de origem ou a outro país. 
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5 EUROPA, REFUGIADOS E O NON-REFOULEMENT 

Conforme entende PIOVESAN, dentre os sistemas regionais existentes 

(interamericano e africano), tem-se que o europeu é visto como o mais consolidado e 

amadurecido, tido como exemplo para os demais96. 

Esse sistema surge a partir da necessidade de integração e cooperação entre os 

países da Europa ocidental, no intuito de objetar os horrores perpetrados durante a Segunda 

Guerra Mundial, consolidando, fortalecendo e expandindo dentre diversos valores, a proteção 

dos direitos humanos97.  

É a partir do Conselho da Europa, originado da necessidade de unificação entre os 

países do continente, que surge em novembro de 1950 a Convenção Europeia para a Proteção 

dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH). Ratificada à época por 8 

Estados98, entrou em vigor em 1953. 

A Convenção traz consigo a importância que tem para o sistema europeu a 

prerrogativa dos Estados de supervisionarem mutuamente a proteção dos direitos humanos, 

uma vez que tal salvaguarda deixa de ser uma questão reservada à soberania nacional. De 

acordo com HARRIS e outros:  

(...) os Estados estão preparados para aceitar a competência de um Tribunal 

internacional para examinar questões atinentes ao seu próprio direito interno e 

práticas internas, porque eles se comprometeram, em resposta aos horrores e às 

atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a observar parâmetros protetivos mínimos 

de direitos humanos no continente europeu99. 

Embora a CEDH seja a base regional na luta contra violações aos direitos 

humanos, a partir do supramencionado infere-se que ela não foi direta nem especificamente 

criada para proteger os direitos dos refugiados100, não havendo nela qualquer disposição 

explícita nesse sentido.  

Por outro lado, observando-se o fato de o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos ser tido como base do Direito Internacional dos Refugiados conforme anteriormente 

                                                             
96 PIOVESAN, Flávia (2014), p. 103. 
97 HARRIS, David et al. Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European convention on human rights. 

Oxford University Press, USA, 2014, p. 3. 
98 Os 8 Estados que inicialmente ratificaram a Convenção Europeia foram: Dinamarca, República Federal da 

Alemanha, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Reino Unido. 
99 HARRIS, David et al., p. VII. 
100 ACNUR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights. Regional 

Bureau for Europe Department of International Protection, April 2003 Updated August 2006, p. 1. 
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colocado, torna-se possível enxergar a CEDH como um instrumento amplificador de tal 

direito. Enquanto a Convenção de 1951 se limita  a proteger um grupo vulnerável 

específico101, a Convenção Europeia surge no sentido de salvaguardar indiscriminadamente os 

direitos e liberdades de todas as pessoas que se encontrem no território de um Estado-

membro, permitindo uma aplicação mais abrangente do princípio de non-refoulement, através 

de um alargamento acerca da interpretação do seu artigo 3º102. 

O artigo 3º da CEDH reportou-se inicialmente apenas à proteção contra a tortura. 

No entanto, dada a quantidade considerável de decisões acerca do tema, tem se consolidado 

em sede jurisprudencial de forma a salvaguardar pessoas cuja solicitação de refúgio foi, de 

forma equivocada, rejeitada, cancelada ou revogada, bem como àqueles que, não obstante não 

se amoldem no que a Convenção de 1951 estipula como sendo “refugiado”, necessitem de 

amparo internacional103. Isso porque a proteção dada aos refugiados, no que se refere à CEDH 

independe dos “autores do risco, do contexto do risco e da conduta do aplicante”104. 

Além de ampliar a proteção aos refugiados ao alargar o próprio conceito do termo 

encontrado na Convenção de 1951, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos concede a 

essa salvaguarda caráter inderrogável e absoluto, por força do artigo 15º(2)105. Essa se 

demonstra importante distinção do disposto na Convenção de 1951, tendo em vista que 

assegura, de forma mais eficaz, o princípio ao redor do qual o Direito Internacional dos 

Refugiados se constrói106. 

Visando fiscalizar o cumprimento dos direitos nela estabelecidos, a Convenção 

Europeia utilizou-se, a princípio, de uma estrutura específica, composta por dois órgãos 

distintos: a Comissão e a Corte Europeia de Direitos Humanos. À Comissão competia, em 

suma, a apreciação das denúncias feitas pelos próprios Estados-partes (artigo 24 da CEDH), 

                                                             
101 MOLE, Nuala; MEREDITH, Catherine. Asylum and the European convention on human rights. Council 

of Europe, 2010, p. 31. 
102 CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 3º: “Ninguém pode ser submetido a 

torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes.” 
103 Cf. Regional Bureau for Europe & Department of International Protection. ACNUR. Manual on Refugee 

Protection and the European Convention on Human Rights. April 2003, Updated March 2005. Part 2: Fact 

sheets. Fact sheets on Article 3°. 
104 MOLE, Nuala; MEREDITH, Catherine, p. 23. 
105 CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 15º, 2: A disposição precedente não 

autoriza nenhuma derrogação ao artigo 2°, salvo quanto ao caso de morte resultante de atos lícitos de guerra, 

nem aos artigos 3°, 4° (parágrafo 1) e 7°. 
106 FULLERTON, Maryellen. Restricting the flow of asylum-seekers in Belgium, Denmark, the Federal 

Republic of Germany, and the Netherlands: New challenges to the Geneva Convention relating to the 

status of refugees and the European convention on human rights. Va. J. Int'l L., v. 29, 1988, p. 104.  
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bem como por indivíduos, ONGs ou grupos de indivíduos (artigo 25 da CEDH) ante o 

desrespeito de outro Estado-parte ao que dispõe a Convenção107.  

À Corte Europeia, por sua vez, eram submetidos os casos que, tendo sido 

admitidos e apreciados pela Comissão, não se vislumbrava uma solução amistosa. Nesses, a 

Comissão Europeia emitia um relatório (não vinculante), no qual se apontava a real existência 

de uma violação pelo Estado e o sujeitava à análise da Corte108.   

Ocorre que, conforme aduz PIOVESAN, com o Protocolo nº 11 de novembro de 

1998, fortaleceu-se a chamada “justicialização” do sistema europeu109, superando a estrutura 

que anteriormente prevalecia. Essa nova sistemática consistiu na substituição das então Corte 

e Comissão de Direitos Humanos por uma nova Corte permanente “com competência para 

realizar o juízo de admissibilidade e de mérito dos casos que lhe são submetidos”110.  

Da mesma forma que a Corte Interamericana, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos (Corte EDH) possui competência contenciosa e consultiva. Essa última, no entanto, 

tendo em vista o que estabelece o artigo 47 da Convenção, sofre uma forte restrição no seu 

âmbito de atuação. Isso porque as opiniões consultivas da Corte Europeia: 

(...) não podem incidir sobre questões relativas ao conteúdo ou à extensão dos 

direitos e liberdades definidos no título I da Convenção e nos protocolos, nem sobre 

outras questões que, em virtude do recurso previsto pela Convenção, possam ser 

submetidas ao Tribunal ou ao Comitê de Ministros. 

5.1 Casos concretos: Sistema Europeu de Direitos Humanos 

A abrangência do princípio do non-refoulement no âmbito do Sistema Europeu de 

Direitos Humanos, conforme visto, tem sido alargada pela jurisprudência local. Esse 

“alargamento”, frente ao que determina o artigo 33 da Convenção de Genebra de 1951, tem se 

dado com base no artigo 3º da Convenção Europeia, que, regra geral, se refere a proteção 

contra a tortura e tratamentos degradantes, proteção esta que não poderia estar mais assente 

com a salvaguarda dos direitos dos refugiados.  

Visando afirmar a proteção contra o refoulement, a jurisprudência europeia tem 

defendido em diversos casos, como afirma LAMBERT, uma ampla proteção aos ameaçados 

de expulsão, deportação ou extradição, elevando a não-devolução não apenas a um princípio 
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109 PIOVESAN, Flávia (2014), p. 109. 
110 O’BOYLE, Michael. Reflections on the effectiveness of the European System for the Protection of 
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básico do Direito Internacional dos Refugiados, mas também a uma norma imperativa do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos111. 

5.1.1 Soering v. Reino Unido112 

Em 1986, Jens Soering, cidadão alemão, foi preso com sua namorada canadense, 

Elizabeth Haysom, na Inglaterra pelo crime de fraude. Em junho daquele mesmo ano, a corte 

do condado de Bedford, na Virgínia (EUA) acusou o casal de ter assassinado os pais da 

canadense em 1985113. Assim, o governo americano solicitou a extradição de ambos a partir 

do Tratado Anglo-Americano de Extradição de 1972114. Em 1987 também a Alemanha 

solicitou a extradição de Soering com base em um tratado celebrado com a Grã-Bretanha em 

1872115. 

Conhecendo a possibilidade de, na hipótese de ser condenado nos Estado Unidos, 

acabar sendo submetido à pena de morte e, tendo em vista a dificuldade de conseguir a 

proteção por parte do Reino Unido contra a pena de morte no caso de ser extraditado, Soering 

solicitou às autoridades britânicas que negassem o pedido de extradição aos EUA, pedido esse 

negado.  

Dessa forma, em 1988 o alemão recorreu à Comissão Europeia de Direitos 

Humanos, até então em funcionamento. No âmbito da Comissão, Soering argumentou que sua 

possível extradição iria de encontro ao que dispõe o artigo 3º da Convenção Europeia que 

protege o indivíduo contra a extradição nos casos em que ele esteja ameaçado de sofrer tortura 

ou tratamentos desumanos no país de destino, uma vez que, retornando aos EUA, seria 

sujeitado ao “corredor da morte”, o que constituiria tratamento degradante116. 

Em agosto de 1988, o presidente da Comissão Europeia de Direitos Humanos 

recomendou ao Governo britânico que seria desejável, para o interesse das partes e para o 

bom andamento do processo, que o requerente não fosse extraditado para os Estados Unidos 

                                                             
111 LAMBERT, Hélène. Protection against refoulement from Europe: Human Rights Law comes to the 

rescue. International & Comparative Law Quarterly, v. 48, n. 3, 1999, pp. 515-516. 
112 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Soering v. Reino Unido, Processo nº. 14038/88, 7 de 

julho de 1989. 
113 Ibid., parágrafo 12. 
114 Ibid., parágrafo 14. 
115 Ibid., parágrafo 16. 
116 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Soering v. Reino Unido, parágrafo 76. 
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até que a Comissão tivesse podido analisar a questão, recomendação esta que foi renovada 

várias vezes até que a Corte Europeia ouvisse o caso117. 

No decorrer do caso, foram levantadas duas principais questões: a primeira no que 

tange a abrangência territorial do artigo 3º e a segunda acerca da possibilidade de a extradição 

causar ao indivíduo exatamente aquilo que este artigo salvaguarda.  

No que se refere a questão da territorialidade, a Corte118 concluiu que, não 

obstante o disposto no artigo 1º da CEDH, os Estados são responsáveis quando dão o primeiro 

passo em relação às violações passíveis de ocorrerem em outro país. Mais precisamente, ainda 

que o atentado à dignidade da pessoa humana não seja praticado por aquele Estado, no caso, o 

Reino Unido, o fato de dar prosseguimento à extradição de Soering já constituiria um 

rompimento com o que estabelece a Convenção Europeia. O ato de expulsão não é, nem pode 

ser, considerado um “ato neutro”119. 

Já em relação a segunda questão, a Corte entendeu que o simples fato de o Reino 

Unido ter conhecimento da possibilidade de o indiciado acabar no “corredor da morte” e, 

consequentemente, de os Estados Unidos violarem as finalidades e valores propostos pela 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, submetendo-o a um tratamento tão degradante, já 

se mostrava como motivação suficiente para não proceder à extradição120. 

A supramencionada decisão da Corte Europeia constitui um marco jurisprudencial 

de suma importância no que tange o Direito Internacional dos Refugiados, uma vez que, tendo 

sido o leading case na interpretação expansiva do artigo 3º da Convenção Europeia, também 

determinou a responsabilização dos Estados ante atos cometidos extraterritorialmente, 

relacionando tal artigo com o instituto da extradição. 

5.1.2 Jabari v. Turquia 

Em 1997, Hoda Jabari foi detida no Irã considerada suspeita de cometer adultério 

ao manter relações íntimas com um homem casado. Conhecendo as leis islâmicas, Jabari 

                                                             
117 Ibid., parágrafo 77. 
118 Ibid., parágrafos 85-86. 
119 LAUTERPACHT, Elihu e BETHLEHEM, Daniel, Non-refoulement (Article 33 of the 1951 Convention). 
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fugiu em direção à Turquia, temendo uma morte desumana, por apedrejamento ou 

chicotadas121.  

Da Turquia, Hoda Jabari tentou chegar ao Canadá, pela França, onde foi presa por 

portar falso passaporte122. De volta à Turquia, percebendo que seria deportada, apresentou 

uma solicitação de asilo, tendo a mesma sido denegada em razão da perda do prazo para tal, 

que seria, de acordo com as leis turcas, de cinco dias. Com tal negativa, expediu-se uma 

ordem de deportação de Jabari ao Irã123.  

Dada a situação periclitante em que se encontrava, a solicitante buscou relatórios 

da Anistia Internacional que traziam à tona diversos casos de mulheres que foram apedrejadas 

até a morte no Irã, acusadas de adultério. Tendo em vista tais relatórios, o ACNUR concedeu 

a Hoda Jabari o status de refugiada124. 

Ocorre que mesmo após o pronunciamento do ACNUR a respeito da situação da 

solicitante, o recurso que a mesma interpôs ante o tribunal turco no intuito de reverter a ordem 

de deportação foi indeferido. Temendo por sua vida, a senhora Jabari recorreu à Corte 

Europeia de Direitos Humanos, alegando, entre outras, a violação do artigo 3º da Convenção 

Europeia125.  

Analisando o caso, a Corte esposou entendimento no sentido de que não se viu 

convencida da devida avaliação por parte das autoridades turcas no que se referia ao caso de 

Jabari, fidelizando-se ao procedimento tomado pelo ACNUR que, tendo entrevistado a 

solicitante, teve a chance de auferir a credibilidade do relatado126. 

Além disso, levando em conta a situação em que se encontrava o Irã à época do 

ocorrido, a Corte não se convenceu de que a conjuntura do país de origem da requerente 

tivesse evoluído ao ponto de não mais se considerar o adultério como afronta repreensível 

pela lei islâmica, até mesmo visto que a punição por apedrejamento ainda constava da 

legislação. Assim, a Corte Europeia concluiu que, caso devolvida ao Irã, seria grande o risco 
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de a requerente ser submetida a um tratamento desumano, violando assim o princípio do non-

refoulement127. 

5.1.3 Hirsi Jamaa v. Itália128 

Em maio de 2009, três barcos tripulados por nacionais da Somália e da Eritreia 

foram interceptados em águas internacionais pela guarda costeira italiana, a 35 milhas 

náuticas da Ilha de Lampedusa, território italiano próximo à costa africana que serve de porta 

de entrada para a Europa à milhares de imigrantes em situação irregular129.  

Nessa interceptação, os passageiros das embarcações foram transferidos para 

navios militares italianos130. De acordo com a versão dos tripulantes, confirmada por 

numerosas declarações de testemunhas reconhecidas pelo ACNUR e pelo Human Rights 

Watch131, durante todo o tempo em que permaneceram no navio italiano, somalis e eritreus 

acreditavam estar sendo resgatados e levados à Itália. No entanto, ao se aproximarem do porto 

de Trípoli, capital da Líbia, deram-se conta do que estava acontecendo e solicitaram que não 

fossem entregues às autoridades líbias132.  

A solicitação, entretanto, não obteve êxito, tendo os passageiros sido entregues às 

autoridades líbias. A justificativa do governo italiano acerca da violação ao Direito dos 

Refugiados e, mais especificamente, ao princípio do non-refoulement, baseou-se 

principalmente na entrada em vigor, no ano de 2009, de acordos bilaterais firmados entre a 

Itália e a Líbia, visando evitar a imigração clandestina de africanos para a Europa133. A Itália 

também se utilizou do argumento de que, por ser uma operação de resgate, a responsabilidade 

sobre os indivíduos encontrados na embarcação não seria sua. 

Ao encaminharem o caso à Corte Europeia, os demandantes alegaram que, devido 

a devolução sofrida tendo como destino a Líbia, restaram expostos ao perigo de serem 

torturados ou submetidos a tratamentos desumanos ou degradantes, tanto na Líbia, quanto em 

seus países de origem, o que infringiria de forma direta o estabelecido pelo artigo 3º da 

Convenção Europeia.  

                                                             
127 Ibid., parágrafos 34-38. 
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Dessa forma, a Corte entendeu por bem segmentar a análise da mencionada 

transgressão, analisando, à priori, o aspecto referente ao risco de os demandantes sofrerem 

tratamentos degradantes ou desumanos na Líbia e, à posteriori, o perigo de serem devolvidos 

aos seus países de origem.  

Relativamente ao primeiro aspecto – o risco de sofrerem tratamentos degradantes 

ou desumanos na Líbia – a Corte explicitou que, muito embora a Convenção não reconheça o 

direito ao asilo político, seu artigo 3º implica na obrigação de não devolver os indivíduos aos 

locais onde o perigo de violação dos direitos humanos seja iminente.  

Além disso, afirmou que a situação da Líbia era conhecida e facilmente 

comprovável. Diversos relatórios134 de organizações internacionais relatavam as situações 

desafiadoras as quais eram expostos os imigrantes ilegais. Essa situação torna-se ainda mais 

complexa ao se levar em conta o fato de a Líbia não possuir instrumentos que distinguissem 

imigrantes ilegais e solicitantes de refúgio.  

Nesse sentido, a Corte entendeu que “as autoridades italianas sabiam ou deveriam 

saber que, quando os demandantes foram expulsos como imigrantes ilegais à Líbia, seriam 

expostos a tratamentos contrários à Convenção”135, competindo-lhes assim, quando deparados 

com tal situação, o dever de investigação.  

No que se refere ao segundo aspecto – o perigo de os demandantes serem 

devolvidos aos seus países de origem –, a Corte ressaltou que em ambos os países eram 

grandes os riscos de os demandantes serem submetidos a tratamentos desumanos.  

Segundo o ACNUR e o Human Rights Watch, “os indivíduos repatriados 

forçadamente à Eritreia corriam o perigo de serem torturados e detidos em condições 

precárias”136 pelo simples fato de terem abandonado o país de forma ilegal. Já no que tange a 

Somália, tem-se que a Corte destacou os altos índices de violência existentes, bem como os 

riscos aos quais seriam submetidos os demandantes ao transitar em zonas de conflito armado.  

Em suma, de acordo com a Corte Europeia, a decisão da Itália de devolver os 

demandantes à Líbia contrariou de forma clara o artigo 3º da Convenção, uma vez que era não 

só possível, como também dever da Itália (1) conhecer a situação existente na Líbia e, por 
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consequência, concluir que existia um autêntico perigo à dignidade humana dos demandantes 

na hipótese de serem eles devolvidos ao país; e (2) a percepção de que levar os demandantes 

de volta à Líbia seria submetê-los ao perigo de uma repatriação arbitrária137. 

Além disso, a Corte foi de encontro ao que argumentou a Itália ao estabelecer que 

havia, no caso, responsabilidade extraterritorial do Estado, visto que os requerentes estavam 

contínua e exclusivamente sob o controle das autoridades italianas, do momento em que 

embarcaram nos navios italianos até serem devolvidos à Líbia138. 

O reconhecimento, por parte da Corte Europeia de Direitos Humanos, da 

responsabilidade internacional da Itália ante os demandantes no presente caso consolidou a 

compreensão no sentido de que é obrigação precípua do Estado a proteção internacional da 

pessoa humana, independentemente de quaisquer outros tratados bilaterais em vigor. De outro 

modo, não poderia a Itália eximir-se de prestar a proteção devida aos solicitantes de refúgio 

respaldando-se no acordo travado com a Líbia139. 
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6 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS AMERICANO E EUROPEU 

DE DIREITOS HUMANOS 

A necessidade de adequar os preceitos estabelecidos pelas convenções 

internacionais acerca do Direito dos Refugiados às realidades vivenciadas regionalmente, 

tanto na América Latina quanto na Europa, acabou confluindo no surgimento de inovações 

positivas acerca da proteção ao refugiado. É nesse sentido que o conceito de refugiado e, 

consequentemente, a aplicação do princípio do non-refoulement ganham novas significações.  

DE OLIVEIRA LOPES coloca que “o estabelecimento de estratégias, assim como 

a abordagem fática dos problemas depende diretamente da identificação das especificidades 

de cada região”140. Tal adequação local à proteção dos refugiados teve início, conforme 

explicitado, com o estabelecimento dos sistemas regionais de defesa dos direitos humanos, a 

partir dos quais foram sendo apresentadas novas concepções no que se refere ao tema.  

Como primeiros frutos dessa “regionalização” dos direitos humanos surgiram as 

Convenções Americana (1969) e Europeia (1950). Já nesse momento, é possível aduzir as 

especificidades de cada local, principalmente no que se refere à proteção dos refugiados. 

Enquanto o Sistema Americano reservou ao instituto um artigo próprio141, o Sistema Europeu 

não desfrutava, a princípio, de qualquer disposição explícita nesse sentido. 

Consoante o supramencionado, o viés protetivo da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos no que tange os refugiados se mostrou efetivamente com o “leading case” 

Soering v. Reino Unido, em 1988. Com base nesse caso, a jurisprudência da Corte EDH 

evidenciou a presença do princípio do non-refoulement na conjuntura europeia de proteção ao 

refugiado a partir do que dispunha o artigo 3º da Convenção. Segundo a Corte: 

O artigo 3º não estabelece nenhuma exceção e o artigo 15 não permite derroga-lo em 

tempo de guerra ou de outro perigo nacional. Esta absoluta proibição da tortura e das 

penas ou tratamentos inumanos ou degradantes demonstra que o artigo 3º consagra 

um dos valores fundamentais das sociedades democráticas que formam o Conselho 

de Europa. Se incluem também, em termos parecidos, outros textos internacionais; 

por exemplo, no Acordo internacional de 1966 sobre os direitos civis e políticos e na 
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Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969; e em geral se considera tal 

norma como internacionalmente aceita.142 

Soering v. Reino Unido também desempenhou importante papel ao reforçar a 

ideia de que o pleno exercício do princípio do non-refoulement não se limitaria à mera 

prestação negativa por parte dos Estados. Isso porque embora o Estado não submeta um 

indivíduo a tratamentos degradantes, o fato de devolvê-lo a um país onde os mesmos são 

previsíveis já caracterizaria uma afronta ao princípio mencionado. 

 Nestes termos, a Corte estabeleceu que ao remeter um indivíduo a outro Estado, 

havendo razões suficientes para supor que seria ele exposto ao perigo de ser torturado,  por 

mais ofensivo que fosse o crime a ele imputado, o Estado contratante, no caso, o Reino 

Unido, estaria infringindo o que estabelece a Convenção143.  

Infere-se a partir do exposto que o artigo 3º da Convenção, e, consequentemente o 

princípio da não-devolução, não se limita a proibir a imposição de penas ou tratamentos 

degradantes pelos Estados dentro de sua jurisdição, implicando também no dever de não 

remeter um indivíduo a outros Estados onde tais tratamentos possam ser postos em prática.  

No mesmo ano em que o caso de Soering foi levado à Corte Europeia, procedeu-

se, no âmbito da América Latina, à adoção do Protocolo Adicional à Convenção Americana 

(1988), que prescreveu aos Estados-partes a adoção de medidas que conferissem efetividade 

aos direitos e liberdades protegidos, levando os Estados contratantes a adotarem um 

comportamento mais ativo. 

A adoção do Protocolo de 1988 consolidou o que havia sido estabelecido com a 

recomendação emitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 1987 no caso 

do ataque ao campo de refugiados salvadorenhos em Honduras. Nessa recomendação a 

Comissão afirmou que: 

(...) com base no direito internacional e nos termos dos compromissos internacionais 

de Honduras, as autoridades hondurenhas são responsáveis pela situação, segurança 

e integridade dos refugiados exilados em seu território. Consequentemente, a recusa 

em aceitar essa responsabilidade, como inferida do conteúdo do comunicado pela 

Comissão Nacional para Refugiados, é inaceitável(...)144. 

                                                             
142 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Soering v. Reino Unido, parágrafo 88.  
143 Ibid., parágrafo 88. 
144 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS, Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em 

Honduras, Relatório 5/87, Caso 9618, 28 de março de 1987, p. 9. 
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Com isso, é possível perceber um primeiro ponto no que tange o alargamento da 

aplicação do princípio do non-refoulement, tanto no Sistema Americano quanto no Europeu, 

qual seja a ideia de que aos Estados-partes das Convenções regionais é forçosa a adoção de 

uma atuação não só omissiva, no sentido de não infligir maus tratos aos solicitantes de refúgio 

ou não devolvê-los a outros países onde tais tratamentos possam vir a serem perpetrados, mas 

também um exercício ativo de tal princípio, recebendo os solicitantes em seu Estado e 

garantindo a eles condições dignas no novo país.  

Um segundo ponto que caminha em direção à ampliação do non-refoulement é o 

aspecto extraterritorial de aplicação do princípio. Em 1997, a Comissão Interamericana 

abordou o tema a partir do caso Centro Haitiano de Direitos Humanos e outros v. Estados 

Unidos da América ao ir de encontro com o entendimento dos Estado Unidos no sentido de 

que o artigo 33 da Convenção de 1951 não se aplicava ao caso dos haitianos, que foram 

interceptados em alto mar e não no território dos EUA145. 

Nesse caso, os Estados Unidos basearam sua defesa em Sale v. Haitian Centers 

Council, no qual a Suprema Corte do país entendeu não ser a extraterritorialidade um 

componente do princípio da não-devolução. No entanto, conforme colocam FISCHER-

LESCANO, LÖHR e TOHIDIPUR146, grande parte da doutrina internacional entende as 

sentenças dos tribunais nacionais não podem ser obrigatórias ao abrigo do direito 

internacional. 

Relativamente ao tema, a Comissão endossa a opinião do ACNUR147 ao sustentar 

que o caráter extraterritorial do princípio do non-refoulement é evidente quando se observa o 

próprio artigo 33 da Convenção de 1951 que declara que “nenhum dos Estados Contratantes 

expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em 

que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada...”. Nesse mesmo sentido, o ACNUR coloca 

que: 

O significado comum de "retornar" inclui "voltar" ou "enviar ao local do qual 

partiu". A tradução de "refouler" para o português inclui palavras como "rejeitar", 

"repelir", "fazer voltar". É difícil conceber que essas palavras se limitem aos 

refugiados que já entraram no território de um Estado Contratante. O significado 

                                                             
145 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O Centro Haitiano de Direitos Humanos 

e outros v. Estados Unidos da América, parágrafo 156. 
146 FISCHER-LESCANO, Andreas; LÖHR, Tillmann; TOHIDIPUR, Timo. Border controls at sea: 

Requirements under international human rights and refugee law. International Journal of Refugee Law, v. 

21, n. 2, p. 256-296, 2009, p. 266. 
147 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O Centro Haitiano de Direitos Humanos e 

outros v. Estados Unidos da América, parágrafo 157. 
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comum dos termos "retorno" e "refouler" não admite uma interpretação que restrinja 

seu escopo dentro do território do Estado em questão, nem há indícios de que esses 

termos tenham sido entendidos pelos redatores da Convenção de 1951 como 

limitados a esse respeito148. 

Mais recentemente, no caso Hirsi Jamaa e outros v. Itália, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos aproximou-se do que entendeu a Comissão Interamericana acerca da 

extraterritorialidade do princípio. Nesse caso específico, a Corte enfatizou a responsabilidade 

extraterritorial da Itália acerca do referente caso, uma vez que os requerentes estavam de 

forma contínua e exclusiva sob o controle das autoridades italianas, do momento em que 

embarcaram nos navios italianos até serem entregues às autoridades líbias, não sendo 

plausível a alegação de que por ser uma operação de resgate, não recairia o caso à jurisdição 

italiana149. 

Além disso, a Corte Europeia entendeu que a existência de um tratado bilateral 

entre a Líbia e a Itália não justificaria a devolução dos solicitantes de refúgio, uma vez que de 

fácil constatação a situação a qual eles seriam submetidos quando retornassem à Líbia. 

Segundo a Corte “a Itália não poderia se eximir de suas próprias responsabilidades invocando 

obrigações derivadas de seus acordos bilaterais assinados com a Líbia”150. 

Dado o supramencionado, constata-se a compatibilidade entre o entendimento da 

Corte Europeia e da Comissão Interamericana no que se refere ao caráter extraterritorial do 

princípio do non-refoulement, visto que ambos caminham em direção à sua aplicação para 

além das fronteiras dos Estados-partes das convenções de direitos humanos, bem como 

ressaltam a prevalência do princípio e sua extraterritorialidade ante o exercício da soberania 

de cada Estado, seja ao prolatar sentenças151, seja ao firmar acordos152. 

Finalmente, um grande passo dado em direção à proteção dos refugiados 

consubstanciou-se na sentença proferida pela Corte IDH no caso Família Pacheco Tineo v. 

Bolívia. Esse caso merece destaque visto que foi o primeiro caso contencioso julgado pela 

Corte Interamericana no qual se apreciou a situação dos refugiados153. Até então, a aplicação 

                                                             
148 ACNUR. Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en 

virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, 2007, 

parágrafo 27.  
149 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hirsi Jamaa e outros v. Itália, parágrafos 79-81. 
150 Ibid., parágrafo 65.  
151 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Centro Haitiano de Direitos Humanos 

e outros v. Estados Unidos da América. 
152 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hirsi Jamaa e outros v. Itália. 
153 ARLETTAZ, Fernando. El caso Familia Pacheco Tineo: expulsión de extranjeros, niñez migrante y asilo. 

Anuario de Derechos Humanos, n. 11, pp. 88-89. 
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da vedação do princípio da não-devolução se resumia às recomendações emitidas pela 

Comissão154.  

Conforme anteriormente demonstrado, a análise e consequente prolação de 

sentença no âmbito da Corte IDH revelam seu viés coercitivo quando comparado às 

recomendações da Comissão. Conforme coloca JAYME, o objetivo precípuo da Corte é 

demonstrar que “o sistema de direitos humanos existe para reconhecer direitos e liberdades às 

pessoas, e não para facultar aos estados fazê-lo”155. 

Destarte, diante do aludido caso, a sentença emitida pela Corte em 2013 vestiu-se 

de caráter definitivo e inapelável156, submetendo a Bolívia ao cumprimento integral do que foi 

estabelecido157, sob pena de acarretar nova responsabilidade internacional do Estado158. 

No mais, a Corte não se limitou a condenar o Estado Plurinacional da Bolívia pelo 

descumprimento do que determinam os artigos 22(7) e 22(8) da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, mas foi além ao ampliar o âmbito de proteção de tais artigos. Para a Corte 

princípio do non-refoulement não teria seu alcance restrito tão somente àqueles que ostentam 

o status de refugiado, mas abrangeria todo e qualquer estrangeiro que veja sua vida ou 

dignidade ameaçadas no país do qual saíram159. 

Nesse viés, é interessante observar que a Corte Europeia de Direitos Humanos 

possui, se comparada à Corte Interamericana, extensa jurisprudência no que concerne aos 

direitos dos refugiados e à responsabilidade dos Estados em reconhecê-los. Uma das 

justificativas para esse fenômeno encontra-se no fato de a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, cujo cumprimento é fiscalizado pela Corte, não ter trazido em seu texto menção 

direta à proteção dos refugiados.   

                                                             
154 Cf. Ataque ao Campo de Refugiados Colomoncagua em Honduras e O Centro Haitiano de Direitos Humanos 

e outros v. Estados Unidos da América.  
155 JAYME, Fernando G., p. 88. 
156 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 67: A sentença da Corte será definitiva e 

inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de 

qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da 

sentença. 
157 Ibid.. Artigo 68(1): Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo 

caso em que forem partes. 
158 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos: análise dos sistemas de 

apuração de violações dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 241. 
159 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Família Pacheco Tineo v. Estado 

Plurinacional da Bolívia, parágrafo 135. 
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Essa ausência de norma explícita somada aos grandes fluxos migratórios 

ocorridos no Pós-Segunda Guerra resultou em uma necessidade cada vez maior de 

posicionamento da jurisprudência europeia acerca do tema e consequente aumento nas 

demandas contenciosas dirigidas à Corte, que se viu compelida a analisar o assunto e 

determinar standards no que se refere ao direito de refúgio e ao princípio do non-refoulement. 

Assim, muito embora o sistema europeu de direitos humanos seja pioneiro no que 

tange a salvaguarda dos direitos humanos lato sensu, relativamente ao Direito dos 

Refugiados, essa custódia deu-se de forma progressiva. Esse é um dos principais pontos de 

divergência em relação ao sistema americano. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, instituída anos depois da 

Europeia, baseou-se nesta ao determinar as regras e princípios de defesa aos direitos humanos, 

mas foi além no que tange o Direito dos Refugiados, garantido a ele artigos específicos, 

conforme demonstrado.  

Por já trazer consigo a proteção aos refugiados e, consequentemente, a vedação à 

devolução dos mesmos, o sistema interamericano viu-se em um ambiente mais propício para 

avançar em relação ao tema. Enquanto na Europa ainda era preciso consolidar as ideias de 

tutela dos refugiados, a América já as tinha dispostas em seus instrumentos normativos 

regionais, o que facilitou o alargamento da proteção.  

É nessa monta que o caso Família Pacheco Tineo v. Bolívia se mostra tão 

inovador. A Corte Interamericana ao julgar o caso, por entender estar o princípio do non-

refoulement, bem como o conceito de refugiado já bem estabelecidos no sistema americano, 

avançou no tema e trouxe novo entendimento, garantindo, conforme dito, a proteção a todos 

os estrangeiros, independentemente de sua situação, desde que sob risco de vida.   
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7 APLICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT 

NA SÍRIA E NA VENEZUELA 

Da análise dos casos concretos explicitados é possível inferir que, embora o 

princípio do non-refoulement seja reconhecido internacional e regionalmente, seu conteúdo se 

compõe de termos genéricos e sem uma definição internacional comum, tais quais 

“perseguição”, “tratamento cruel, desumano ou degradante”, entre outros.  

Conforme coloca PIRJOLA160, essa ausência de consenso faz com que o non-

refoulement seja visto como um conceito ambíguo e abstrato, submetendo-se às mais diversas 

interpretações no que tange seu âmbito de aplicação, o que dá azo a um fenômeno comum: 

permite que os Estados adotem abordagens diversas ao empregar o princípio ao caso concreto, 

adequando-o a seus interesses. 

Entre 1950 e 1975, dada a conjuntura da Guerra Fria, os chamados países 

desenvolvidos ocidentais receberam grande contingente de refugiados, indivíduos 

provenientes dos países socialistas161. No entanto, a contar da década de 1970, tendo em vista 

os crescentes conflitos regionais, o fluxo de refugiados passou a caracterizar-se, em sua 

maioria, por asiáticos e africanos, sendo seu recebimento baseado nas vantagens ideológicas 

ou geopolíticas que representavam162. 

Segundo FELLER163, até aproximadamente 1975 as vantagens auferidas com a 

recepção de refugiados superavam os custos que ela envolvia. No entanto, esse quadro se 

inverteu no início da década de 1980, quando a recessão econômica internacional transformou 

o abrigo de refugiados em grande encargo econômico e social, invertendo o cálculo do custo-

benefício existente até então. 

Assim, com o término da Guerra Fria, os chamados países desenvolvidos 

passaram a adotar medidas cada vez mais restritivas em relação aos indivíduos que chegavam 

a seus territórios. Isso porque, conforme KEELY164, aos refugiados já não era atribuído o 

                                                             
160 PIRJOLA, J. Shadows in Paradise: exploring Non-Refoulement as an open concept. Oxford: Oxford 

University Press, 2008, p. 1.  
161 KHAN, Sadruddin Aga. Refugees: the dynamics of displacement. London: London Zed Books, 1986, p. 32. 
162 VÉLEZ, Francisco Galindo. Consideraciones sobre la protección de refugiados a cincuenta años de la 

fundación del ACNUR. In: ACNUR; IIDH. Derechos Humanos y refugiados en las Américas: lecturas 

seleccionadas. San José: Editorama, 2001, p. 111.  
163 FELLER, Erika. The Convention at 50: the way ahead for refugee protection. Forced Migration Review, 

v. 10, 2001, pp. 6-7.  
164 KEELY, Charles B. The international refugee regime (s): The end of the Cold War matters. International 

Migration Review, v. 35, n. 1, 2001, p. 309. 
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valor político que outrora tiveram para tais países. Consequência desse posicionamento é vista 

até os dias de hoje: o não-acolhimento de refugiados sob a justificativa da prevalência da 

soberania e segurança estatais.  

Na esfera do Sistema Europeu de Direitos Humanos, surge, em 1990, a 

Convenção de Dublin165, um instrumento de grande importância que, abrangendo os Estados-

partes da União Europeia, determinou especialmente em quais deles deveriam ser analisadas 

as vindouras solicitações de refúgio. Dessa forma, ficou estabelecido, salvo exceções166, que 

caberia ao primeiro país de entrada no território da União Europeia a responsabilidade da 

análise e seguimento do processo de asilo167. 

Essa Convenção propiciou o aparecimento das mais diversas críticas no que se 

refere à proteção dos refugiados, dentre as quais FRATZKE168 destaca a lentidão do acesso ao 

asilo, os altos custos do sistema e o peso desproporcional colocado nos países do sul, em 

particular Itália, Grécia e Bulgária, que são até hoje as principais vias de acesso ao espaço 

europeu, peso este agravado pelo imperativo da solicitação presencial de refúgio169. 

Resultado dessa problemática foi a rotulação dos fluxos migratórios, bem como 

das pessoas que deles participam como “ilegais”, representando, por consequência, um 

“perigo” aos países receptores, discurso esse que se dilatou dado o aumento estatístico de 

ameaças terroristas. De acordo com COLLET170, o sentimento de que os refugiados são uma 

ameaça à estabilidade política, social e econômica levou a Europa a adotar “mecanismos 

refratores”. 

 Isto posto, é possível notar a existência de um ciclo vicioso: políticas migratórias 

ineficientes que geram um contingente desmedido de indivíduos os quais não auferem seu 

status de refugiado, sendo vistos pela população dos países de destino como uma “ameaça” o 

                                                             
165 Essa Convenção foi revista posteriormente nos anos de 2003 e 2013.  
166 Critérios como o reagrupamento familiar ou existência de um visto ou residência legal num outro país 

europeu que não o de primeira entrada são exceções.   
167 COVENÇÃO DE DUBLIN, Artigo 8º: Quando o Estado membro responsável pela análise do pedido de asilo 

não puder ser designado com base nos outros critérios enumerados na presente Convenção, o Estado responsável 

pela análise é o primeiro Estado membro ao qual o pedido de asilo tiver sido apresentado. 
168 FRATZKE, Susan. Not Adding Up: The Fading Promise of Europe's Dublin System: EU Asylum: 

Towards 2020 Project. 2015, p. 5. 
169 TARAN, P. Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade. International Migration, Vol. 38, 

Nº: 6, 2000, p. 30. 
170 COLLETT, E. The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal. Migration Policy Institute, Washington, 

mar. 2016, p. 91.  
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que leva os Estados a criarem novas e mais restritivas políticas migratórias que vão se 

mostrando sem eficácia.  

Um dos exemplos mais evidentes do exposto é a situação na qual vivem os 

refugiados sírios. O ACNUR registrou, só em 2017 a entrada de mais de 172 mil refugiados 

pela rota do Mediterrâneo, dentre os quais o maior contingente vem da Síria, cerca de 18%171. 

Uma das principais rotas utilizadas pelos sírios para adentrar a Europa se dá pelo mar, saindo 

da Turquia e indo em direção à Grécia.  

Na Grécia, conforme OMONIRA-OYEKANMI172, os refugiados sírios são 

submetidos à situações críticas tendo em vista a lentidão no que tange a análise dos pedidos 

de asilo, dada a falta de recursos do Estado, bem como o grande contingente de prisões 

arbitrárias e a extrema pobreza em que vivem quando não estão presos. Dessa forma, a 

entrada maciça de refugiados em território grego repercute não só neste Estado, mas em todo 

o continente europeu, visto que muitos desses indivíduos deixam a Grécia e se dirigem a 

outros países onde enxergam uma possibilidade de vida mais digna.  

Destarte, dentre as mais diversas políticas migratórias implantadas pela Europa, 

no sentido de controlar a entrada de refugiados em seu território, destaca-se o recente acordo 

firmado entre a União Europeia e a Turquia, no ano de 2016, denominado “Acordo Entre a 

União Europeia e a República da Turquia Sobre a Readmissão de Pessoas que Residem sem 

Autorização”, cujo objetivo se centrava na diminuição do fluxo migratório irregular originado 

na Turquia173. 

O Acordo se resume ao seguinte: todos os novos imigrantes irregulares que 

cheguem às ilhas gregas através da Turquia serão devolvidos a este país; por cada sírio que 

chegar ilegalmente à Grécia devolvido à Turquia, outro sírio vindo diretamente da Turquia 

será reinstalado num Estado-Membro, com base numa regra de um-por-um174. 

De acordo com PIOVESAN e OLSEN, do Acordo se depreende que, a despeito 

do compromisso no reassentamento dos refugiados regularmente acomodados na Turquia, 

                                                             
171 ACNUR. Syria Regional Refugee Response: Inter-agency Information Sharing Portal (updated 

regularly). 
172 OMONIRA-OYEKANMI, Rebecca (2012). Syrian refugees 'turned back from Greek border 

by police. The Guardian, 7 dez 2012. 
173 UNIÃO EUROPEIA. Implementing the EU-Turkey Statement - Questions and Answers. European 

Commission Press Release Database, 2016.  
174 GATTI, Mauro. The EU-Turkey Statement: A Treaty That Violates Democracy. Blog of the European 

Journal of International Law, 2016.  
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“todos aqueles que tentarem entrar na Europa irregularmente serão devolvidos – mesmo as 

vítimas da Guerra Civil Síria, e de perseguições dela decorrentes”175. As autoras, dessa forma, 

destacam que a mensagem deixada pelo Acordo seria a mesma que outrora emitiu o 

Presidente do Conselho Europeu: “não venham à Europa”176. 

Isto posto, tem-se que com o Acordo UE-Turquia, a União Europeia opta pela 

devolução dos refugiados tidos como irregulares à Turquia, sem levar em conta os apelos da 

comunidade internacional no sentido de que este país não seria capaz de assegurar a tais 

indivíduos o respeito aos direitos humanos177, colocando em jogo o que assegura a princípio 

do non-refoulement, que, sendo norma imperativa dos direitos dos refugiados, não poderia ser 

negociada ou derrogada por qualquer acordo internacional178. 

No âmbito do Sistema Americano de Direitos Humanos, opta-se, no presente, por 

adentrar a atual crise migratória de venezuelanos em direção ao Brasil. Determinar uma data 

específica para o início da crise na Venezuela não é tarefa fácil. No entanto, pode-se afirmar 

que ela começa a se mostrar à época da morte de Hugo Chávez, no ano de 2013, sofrendo, 

contudo, desgastes mais visíveis com a queda no preço do petróleo em 2014 (identificada por 

LANDER como “crise do modelo petroleiro rentista”179) e consequente derrota do Governo 

Maduro nas eleições parlamentares do ano seguinte180.  

Dessa forma, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos dispôs na recente 

Resolução 2/18 sobre Migração Forçada de Pessoas Venezuelanas que: 

(...) um grande número de pessoas venezuelanas se viu forçado a fugir da Venezuela 

como consequência de violações aos direitos humanos, a violência e a falta de 

segurança, além de perseguição por opiniões políticas. Além disso, a fuga ocorre 

também para lidar com os efeitos que vêm ocasionando a crise gerada pela escassez 

de alimentos, medicamentos e tratamentos médicos, a dificuldade para o 

recebimento de pensões, entre outros. A grave crise alimentar e sanitária impacta, 

                                                             
175 PIOVESAN, Flávia Cristina; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Tolerância e refúgio: Um ensaio a partir do 

acordo EU-Turquia. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017, p. 221. 
176 ABELLÁN, Lucía; PÉREZ, Claudi. União Europeia e Turquia chegam a acordo para expulsar 

refugiados. Jornal El País, 8 de março 2016.  
177  PIOVESAN coloca que a Comissão Europeia para Ajuda Humanitária e Proteção Civil salienta que a 

Turquia mantém cerca de 270.000 pessoas em 25 campos de refugiados, mas reconhece que 90% dos refugiados 

sírios que vivem fora desses campos não são considerados para dados estatísticos, e sobrevivem em condições 

desafiadoras, sem acesso a informação, serviços públicos como educação e saúde. In: EUROPEAN 

COMMISSION – Humanitarian Aid and Civil Protection. Turkey: Refugee Crisis. Bruxela, 2016.  
178 FRIEDRICH, Tatyana Scheila; BENEDETTI, Andréa Regina de Morais. A visibilidade dos Invisíveis e os 

Princípios de Proteção aos Refugiados: notas sobre os acontecimentos recentes. In: GEDIEL, José Antônio 

Peres; GODOY, Gabriel Gualano de. (Org.) Refúgio e Hospitalidade. Curitiba: Kairós, 2016, p. 73. 
179 LANDER, Edgardo. Venezuela: Crisis terminal del modelo pretolero rentista? Tiempo de Crisis. 

Caracas, 2014, p. 1. 
180 VAZ, Alcides Costa. A crise venezuelana como fator de instabilidade regional: perspectivas sobre seu 

transbordamento nos espaços fronteiriços. ANÁLISE ESTRATÉGICA, n. 3, 2016, p. 1.  
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em especial, os grupos em situação de exclusão e discriminação histórica, como 

crianças, adolescentes, mulheres, idosos, povos indígenas e afrodescendentes, 

pessoas com deficiência, pessoas doentes e pessoas em situação de pobreza181. 

É nesse contexto de crise política, econômica e social que o fluxo de 

venezuelanos deixando seu país e se dirigindo a demais Estados tais quais Colômbia, Trinidad 

e Tobago e Brasil vem aumentando significativamente. Até o final de 2017 foram registrados 

no Brasil 22.247 pedidos de refúgio e 8.470 pedidos de residência por venezuelanos182. Entre 

todos os estados brasileiros, o mais atingido tem sido Roraima. Segundo dados da Polícia 

Federal em Roraima, o número de solicitantes de refúgio venezuelanos passou de 2.802 em 

2015, para 2.233 em 2016 e até junho de 2017, 6.438 venezuelanos pediram refúgio na capital 

roraimense183.  

A problemática se encontra, no entanto, na forma como os venezuelanos vêm 

sendo recebidos no Brasil. Um relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Imigração – 

CNIg em conjunto com o ACNUR em 2017 traçou o perfil sociodemográfico e laboral da 

imigração venezuelana no Brasil, com o fim de subsidiar a formulação e implementação de 

políticas migratórias específicas. A partir de tal relatório, tem-se que 82% do total de 

refugiados considerados são solicitantes de refúgio184. 

Relativamente à situação socioeconômica que vivem os refugiados, destaca-se 

o fato de, dentre os 60% que possuem alguma atividade remunerada, apenas 28% são 

formalmente empregados. Além disso, 51% dos trabalhadores recebem menos de um salário 

mínimo. Ainda segundo o relatório, “uma parcela significativa dos entrevistados destacou ter 

sofrido preconceito praticado por cidadão comum cujo principal motivo foi o fato de ser 

estrangeiro”185.  

A situação supramencionada é alarmante, conforme colocou Priscilla Moreto, 

Procuradora do Trabalho da 11ª Região no Estado de Roraima, em audiência pública na 

Comissão de Direitos Humanos do Senado, ao afirmar que a ausência de políticas públicas 

                                                             
181 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS e ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS. Resolução 2/18 Migração Forçada de Pessoas Venezuelanas, 2018, p. 2.  
182 Dados obtidos da Polícia Federal. RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2018 DO 

CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – CNDH. Recomendação emergencial que dispõe 

sobre o direito de venezuelanas e venezuelanos no fluxo migratório no Brasil.  
183 SIMÕES, Gustavo da Frota. Venezuelanos em Roraima: Características e Perfis da Migração 

Venezuelana para o Brasil. In Fluxos Migratórios e Refugiados na Atualidade – Série Relações Brasil-Europa. 

Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2017, p. 47.  
184 SIMÕES, G.; CAVALCANTI, L.; OLIVEIRA, T.; MOREIRA, E.; CAMARGO, J. Resumo executivo. Perfil 

socidemográfico e laboral da imigração venezuelana no Brasil. Conselho Nacional de Imigração. Brasília, 

DF: CNIg, 2017, p. 3.  
185 SIMÕES, G.; CAVALCANTI, L.; OLIVEIRA, T.; MOREIRA, E.; CAMARGO, J, p. 4.  
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direcionadas aos refugiados “demonstra uma grave violação por parte do Brasil aos direitos 

humanos com os quais o país se comprometeu nacional e internacionalmente”186, 

descumprindo também a nova Lei de Migração Brasileira (Lei 13.445/17), que ao estabelecer 

um regime migratório, prevê a necessidade de o Estado brasileiro implantar uma política 

pública de ingresso dos refugiados187.  

Em abril de 2018, a governadora de Roraima, Suely Campos, ingressou com 

uma Ação Cível Ordinária188 direcionada ao STF, visando compelir a União a transferir mais 

recursos ao Estado, bem como solicitando o fechamento temporário da fronteira de Roraima 

com a Venezuela.  

Na inicial, a parte autora sustenta, em síntese, que a suposta inação da União 

restava por onerar excessivamente o Estado Requerente, dada a conjuntura de “explosão no 

fluxo migratório” de venezuelanos com destino ao Brasil189. Nesse sentido, afirmou existir 

também um “descontrole nas fronteiras”, que propicia a prática de “inúmeros crimes 

internacionais, de tráfico de drogas e armas”190. 

Dentre os pedidos apresentados na petição, para os fins do presente, ressalta-se 

a tutela de urgência solicitada inaudita altera parte no sentido de que “a União seja compelida 

a fechar temporariamente a fronteira Brasil-Venezuela” ou “que a União seja compelida a 

limitar o ingresso de refugiados venezuelanos a uma quantidade compatível com a capacidade 

do Estado brasileiro de acolher e prover as necessidades básicas de tais estrangeiros, até que 

sejam minimizados e corrigidos os impactos sociais e econômicos decorrentes dos milhares 

de estrangeiros que estão no Estado de Roraima”191.  

A proposição da parte autora, entretanto, mostra-se disparatada. Conforme 

colocado em nota emitida pela Defensoria Pública da União, é sabido que “o Brasil tem uma 

tradição, chancelada internacionalmente, de nação aberta, não intervencionista e solidária”192, 

adepta à inúmeras políticas internacionais de proteção aos direitos humanos, e mais 

especificamente, ao Direito dos Refugiados, tendo ratificado a Convenção de Genebra relativa 
                                                             
186 Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Discussão: A situação dos refugiados 

venezuelanos no estado de Roraima. Ocorrida em 27/02/2018 e disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=12960.  
187 Artigo 3º da Lei 13445/17. 
188 ACO 3121. 
189 Parágrafo 10 da Petição Inicial.  
190 Parágrafo 24 da Petição Inicial. 
191 Parágrafo 114 da Petição Inicial. 
192 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Nota pública contra o fechamento da fronteira com a Venezuela. 

16 de abril de 2018.  

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=12960
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ao Estatuto dos Refugiados de 1951, bem como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, ambos institutos que trazem de forma expressa a proibição ao refoulement193. 

Ademais, o Brasil traz em seu âmbito interno normas que regulam o direito de 

tais indivíduos. Em 1997 foi editada a Lei 9.474 que além de reafirmar o conceito de 

refugiado já existente na CADH, ampliou-o ao atestar ser também considerado refugiado pelo 

Brasil todo aquele que, “devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade ou residência para buscar refúgio em outro 

país”194. 

Nesse sentido, o Ministério Público Federal manifestou-se acerca da referida 

ação na condição de custos legis, em face do pedido de tutela de urgência, se opondo de forma 

veemente ao pedido colocado, sustentando que o possível fechamento das fronteiras ou o 

estabelecimento de um número determinado de entradas abalariam de maneira inconcebível o 

dever internacional de acolhimento assumido pelo Brasil, violando claramente o princípio do 

non-refoulement195. No mais, dispôs que: 

(...) o fechamento da fronteira ofende frontalmente tanto a proteção aos refugiados 

quanto a política brasileira de migração, resultando no aumento do ingresso irregular 

e da permanência clandestina desses indivíduos, o que agravaria a situação social na 

região.196 

Destarte, LOPES, antecipando a possível solicitação de fechamento de fronteiras, 

asseverou a impossibilidade física de tal movimento, dada a existência de fronteiras porosas 

no Brasil, sendo um pequeno desvio suficiente para que se adentre o território pela floresta197. 

A Procuradora do Trabalho destacou ainda o fato de que a proibição de entrada acarretaria em 

um crescimento de refugiados irregulares e consequente exploração dos mesmos. 

No âmbito da ACO 3121, a Ministra Relatora, Rosa Weber, empreendeu uma 

tentativa de conciliação entre o Estado de Roraima e a União, em maio de 2018, que restou 

infrutífera. A Advocacia-Geral da União defendeu ser inegociável o pedido de fechamento 

das fronteiras com a Venezuela198, demonstrando que a questão está longe de alcançar um 

desfecho.  

                                                             
193 Cf. Artigo 33 da Convenção de 1951 e Artigo 22(8) da Convenção Americana de Direitos Humanos.  
194 Artigo 1º, III da Lei 9.474/97. 
195 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer acerca da ACO 3121. Brasília, 16 de abril de 2018, p. 5.  
196 Ibid., p. 5. 
197 LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Migrantes Venezuelanos no Brasil. A Crítica. 17 de setembro de 2017.  
198 DE SOUZA, André. Imigração venezuelana: reunião entre governo federal e de Roraima termina sem 

solução. Jornal O Globo. 18 de maio de 2018.  
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Da análise acerca dos dois recortes regionais feitos anteriormente, é possível 

inferir a existência de um fenômeno deveras complexo. Conforme dito, a ausência de um 

consenso no que se refere a conceitos básicos do direito internacional dos refugiados, somada 

ao princípio da soberania nacional, a partir do qual “todo Estado tem o direito de manter 

controle sobre suas fronteiras e determinar as condições de entrada e permanência em seu 

território”199 acabam por desencadear o que MELO chama de “encruzilhada do refúgio”200. 

A solução para tal “encruzilhada”, entretanto, resume-se ao que anuncia PAULA: 

o valor normativo de jus cogens conferido ao princípio do non-refoulement201. A Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 ao definir jus cogens coloca que “uma norma 

imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade 

internacional dos Estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma derrogação é 

permitida”. 

O estudo desenvolvido por PAULA demonstra que o princípio ora explorado 

cumpre os requisitos colocados pela Convenção de Viena visto que, além de fazer parte do 

direito internacional consuetudinário, o non-refoulement não é passível de derrogação.202 No 

que tange o direito internacional consuetudinário, tem-se que, conforme demonstrado, o 

princípio é vastamente reconhecido em diversos instrumentos internacionais admitidos por 

um grande contingente de Estados. A não derrogabilidade do princípio, da mesma forma, 

mostra-se estabelecida, principalmente ao se levar em conta os diversos casos expostos onde o 

non-refoulement foi priorizado.   

 Dessa maneira, partindo-se do caráter de jus cogens conferido ao princípio do 

non-refoulement, “todo tratado, obrigação de tratado e toda ação unilateral, bilateral ou 

multilateral realizada por um Estado ou organização internacional que viole ou esteja em 

conflito com essa norma se tornaria inválido”203. Assim, os Estados se veem impedidos de 

transgredirem o non-refoulement em quaisquer circunstâncias, consagrando o princípio como 

um artifício indispensável na salvaguarda dos indivíduos e de seus direitos humanos.  

 

                                                             
199 MELO, Carolina de Campos. Revisitando o conceito de refúgio: perspectivas para um patriotismo 

constitucional. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. “O direito internacional dos 

refugiados: uma perspectiva brasileira”. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 268. 
200 Ibid., p. 268. 
201 PAULA, Bruna Vieira de. O princípio do non-refoulement, sua natureza jus cogens e a proteção 

internacional dos refugiados. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. 2014, p. 56.  
202 Ibid., p. 61. 
203 Ibid., p. 61. 



57 

 

8 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como objetivo investigar a aplicação do Princípio do Non-

Refoulement no âmbito dos Sistemas Americano e Europeu de Direitos Humanos. Este 

princípio é investido de fulcral relevância no cumprimento do que propõe o Direito 

Internacional dos Refugiados: a salvaguarda da vida e da liberdade dos indivíduos que, 

submetidos a situações de extrema gravidade, veem-se obrigados a deixar seus países de 

origem, mitigando o exercício da soberania nacional dos Estados. 

O primeiro capítulo visou situar o princípio da não-devolução em uma das três 

principais vertentes do Direito Internacional, qual seja, o Direito Internacional dos 

Refugiados, surgido da necessidade de se conferir proteção aos sujeitos não inclusos nos 

demais ramos (Direito Humanitário e Direito Internacional dos Direitos Humanos). 

Demonstra-se, contudo, a existência de um Direito Internacional interligado que, muito 

embora composto por ramos diversos, prevalece o diálogo na busca da tutela da dignidade da 

pessoa humana. 

Por conseguinte, buscou-se estabelecer conceitos fundamentais na compreensão 

do princípio tema do presente, tais como a quem se atribui o termo “refugiado”, além da ideia 

de refúgio e sua diferenciação no que se refere aos institutos da migração e do asilo, para 

então chegar à essência do Princípio do Non-Refoulement como vedação à devolução de 

pessoas que buscam uma vida mais digna em um novo Estado, trazendo o contexto histórico 

de sua criação, bem como os principais instrumentos que fizeram dele um princípio base do 

Direito Internacional dos Refugiados. 

No capítulo subsequente adentrou-se na esfera regional de proteção aos Direitos 

Humanos, apresentando a estrutura dos Sistemas Americano e Europeu de Direitos Humanos 

de forma a subsidiar o estudo acerca da aplicação do princípio da não-devolução nas duas 

conjunturas. 

Buscou-se, assim, demonstrar de que forma os dois sistemas englobaram o 

princípio em seus ordenamentos, bem como se e quais inovações os mesmos trouxeram em 

seus textos normativos no sentido de estender a aplicação do mesmo para além do que era 

globalmente estabelecido.  

Com isso, foi possível inferir que, relativamente às normas positivadas, o Sistema 

Americano, embora mais jovem que o Europeu, deu um passo à frente ao trazer em sua 

Convenção (1969) um artigo específico para tutelar o direito dos refugiados, diferentemente 

do que ocorreu na Europa. Além disso, o caráter vanguardista da América-Latina destacou-se 
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com a definição ampliada de refugiado trazida pela Declaração de Cartagena, deixando de 

lado a definição clássica trazida pela Convenção de 1951. 

No entanto, sem desprezar a importância dos instrumentos normativos regionais, 

mais relevante vêm se demonstrando as decisões e resoluções proferidas pelos órgãos 

consultivos e jurisdicionais que fazem parte desses sistemas, uma vez que, a partir da 

interpretação caso a caso, caminha-se para uma ampliação do âmbito de aplicação do 

Princípio do Non-Refoulement,  

Nesse sentido, foram apresentados diversos casos concretos de protagonismo do 

Princípio do Non-Refoulement, destacando-se, na vertente americana, o recentíssimo caso 

Família Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional da Bolívia, primeiro caso referente à vedação 

a devolução analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde foi estabelecido 

que a aplicação de tal princípio não se limitaria aos indivíduos tidos como refugiados ou 

asilados, mas a qualquer estrangeiro que tenha sua vida, integridade e/ou liberdade em risco de 

violação. Já na esfera europeia, pode-se destacar o caso Soering v. Reino Unido, leading case na 

interpretação expansiva do artigo 3º da CEDH, admitindo que o mesmo trazia em seu âmago o 

princípio da não-devolução, ainda que intrinsecamente.  

Por fim, após traçar um comparativo entre as inovações trazidas pelos dois sistemas e as 

confluências existentes entre eles, como, por exemplo, o entendimento de que o Princípio do Non-

Refoulement tem caráter extraterritorial, buscou-se introduzir dois casos contemporâneos acerca da 

problemática dos refugiados: o caso dos refugiados sírios e dos refugiados venezuelanos. Apresentar 

situações tão atuais teve como intuito demonstrar que, muito embora a interpretação jurisdicional 

acerca do princípio estudado venha progredindo, ainda é possível notar a resistência do embate entre 

soberania nacional e o direito internacional na aplicação do mesmo. Isso resta claro ao se observar as 

medidas restritivas adotadas pelos países europeus no que se refere aos refugiados sírios, bem como o 

recente pedido de fechamento da fronteira com a Venezuela pelo estado de Roraima.  
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