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RESUMO 

 

 

Diante do aumento dos casos de catástrofes climáticas e ambientais, que 
podem fazer com que milhões de pessoas tenham que deixar suas casas, e até 
mesmo  seus países de origem ao longo das próximas décadas, chama a atenção a 
ausência de normas previstas em Convenções Internacionais que sejam capazes de 
prover alguma espécie de segurança jurídica a essas pessoas, que acabarão privadas 
de garantias básicas, e até mesmo de sua dignidade. É necessário debater, portanto, 
alternativas para que esse problema seja enfrentado, discutindo as previsões 
necessárias para as vítimas de catástrofes futuras e, mais do que isso, como tratar da 
situação daqueles que já tem de deixar seus lares por questões ambientais no 
presente. Com desiderato, o presente trabalho discorrerá sobre as causas éticas que 
levaram a crise ambiental que vivemos, o desenvolvimento de garantias internacionais 
para os refugiados e, a partir dessa perspectiva, debater o porquê da ausência de 
normas sobre o tema até hoje, e quais são as possíveis forma de resolver a questão.  

 

Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Humanos. Refugiados. Mudanças 
Climáticas. Migrações. Direito Ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

With the increase in cases of climate and environmental disasters, that can 
cause millions of people to leave their homes, and even their home countries over the 
next decades, the lack of norms foreseen in International Conventions that may 
provide some kind of legal security to these people, who will be deprived of basic 
guarantees, and even of their dignity, call for attention. Therefore, it i necessary to 
discuss alternatives for this problem to be addressed, discussing the necessary 
predictions for the victims of future catastrophes and, more importantly, how to deal 
with the situation of those who already have to leave their homes in consequence of 
environmental reasons at present. With this aim in mind, the present study will discuss 
the ethical causes that led to the environmental crisis that we are experiencing, the 
development of international guarantees for refugees and, from this perspective, to 
debate the reason for the absence of norms on the subject until today, and which is 
the possible way to resolve the issue. 

 

Keywords: International law. Human rights. Refugees. Climate changes. Migrations. 
Environmental law 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão do Curso de Direito, da Universidade 

Federal Fluminense, campus Volta Redonda, pretende analisar a lacuna jurídica 

existente com relação à temática dos refugiados climáticos - situação de fato que 

ainda não foi devidamente regulada pelo Direito Internacional Público. 

Com esse objetivo será realizada breve retrospectiva histórica, com vistas a 

analisar as mudanças de comportamento e, bem assim, os sistemas econômicos e 

ideológicos, que de alguma forma têm produzido consequências no contexto das 

mudanças climáticas atuais. Ainda, objetiva-se estudar os instrumentos de direito 

internacional, para a proteção dos indivíduos, e que ainda não contemplam os 

refugiados climáticos. 

O trabalho se justifica diante do número cada vez maior de desastres 

climáticos e ambientais, implicando migração forçada de pessoas para lugares 

distantes, muitas vezes, de sua própria terra natal. Apesar de dados alarmantes, 

conforme será demonstrado ao longo da pesquisa, ainda não existe no âmbito do 

direito internacional normativa específica sobre refugiados do clima em Convenção 

que enfrente a questão diretamente, apesar de previsões de tratados regionais que 

englobam esses grupos, os quais serão trazidos à baila adiante. 

Assim, diante da complexidade do problema dos refugiados e de sua tutela 

jurídica, buscar-se-á responder nesta pesquisa, o porquê de ainda não existir uma 

Convenção regulamentando expressamente a questão. 

Com vistas a responder tal questionamento, visa-se a examinar o contexto 

político em que essas Convenções são elaboradas, e quais os pontos da dinâmica 

internacional que impedem a celebração de um instrumento específico para o tema.  

Ao longo do trabalho, essa lacuna será questionada, explorando os 

instrumentos de Direito Internacional já existentes e passíveis de aplicação ao caso 

desses refugiados. Nesse contexto, tem-se por necessária fazer uma análise crítica 

sobre os tratados e convenções que podem ser propostos para essa situação. 
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Para o desenvolvimento da pesquisa, que será exploratória, permeada por 

elementos qualitativos e quantitativos, a base cognitiva será formada pela doutrina, a 

legislação, os tratados e convenções internacionais e a jurisprudência. 

Assim, no capítulo I busca-se explicar as origens éticas, sociais e 

antropológicas que trouxeram a humanidade e o planeta terra para a delicada situação 

em que vivemos, situação que é, em grande parte, responsável pelo surgimento dos 

refugiados climáticos e pelo aumento do número de refugiados ambientais.  

No capítulo II, será realizada uma retrospectiva histórica que analisa o 

desenvolvimento dos instrumentos de proteção à pessoa, bem como o 

estabelecimento de direitos e garantias básicas que são internacionalmente 

reconhecidos.  

Por fim, o capítulo III debaterá o conceito de refugiado climático, e qual o 

motivo para a existência de uma lacuna jurídica para esse segmento. O capítulo 

debaterá, também, quais são os instrumentos que podem ser utilizados para garantir 

a dignidade dessas pessoas, e quais são os passos necessários para que sejam 

criadas normas expressas e de grande amplitude no Direito Internacional sobre o 

tema.  
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1.INTERVENÇÃO HUMANA, CRISE AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE 

 

1.1. SOCIEDADE E NATUREZA: AS ORIGENS ÉTICAS DA CRISE 
 

A crise ambiental enfrentada nos dias atuais já é notória, e seus reflexos já 

atingem um grande número de pessoas ao redor do globo1. Contudo, as mudanças 

climáticas e suas consequências não ocorreram de forma instantânea, apesar de a 

atuação humana nos séculos mais recentes ter contribuído sobremaneira para a 

exaustão dos recursos naturais e para o aumento exponencial dos danos à natureza2.   

Mas como se poderia descrever, ou seja, o que se entende por crise 

ambiental?  Para responder tal indagação vale trazer à baila as visões de Catherine 

Larrère e Raphael Larrère 

Na Antiguidade, especialmente a partir de importantes filósofos gregos, 

verificava-se uma preocupação em compreender os “mistérios” da natureza, bem 

como o seu elemento formador básico. Para pensadores como Tales e Anaximandro, 

entender o princípio formador da natureza era uma forma não só de entender o mundo 

e como ele funcionava, mas também uma forma de entender o homem. Nesse 

período, portanto, não existia a dualidade marcante da relação entre homem e 

natureza que experimentamos hoje: o ser humano era visto como parte integrante da 

natureza, e entende-la era também entender o homem3. 

Segundo lições de Catherine e Raphaël Larrère4 é possível perceber que a 

filosofia, em sua origem, possuía muitas questões que hoje são tratadas pelas 

ciências naturais, além de procurar entender a natureza como um todo, sem dar ao 

homem uma posição privilegiada nesse estudo. 

Tal cenário, no entanto, foi se modificando com o surgimento da democracia 

na polis5. A necessidade de se desenvolver um discurso político, diante de uma 

                                                           
1 GOLEMAN, Daniel. Inteligência Ecológica: O impacto do que consumimos e as mudanças que 
podem melhorar o planeta. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009. 

2 LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. Do Bom Uso da Natureza: Para uma filosofia do meio 

ambiente. Tradução de Armando Pereira da Silva Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

3Ibid. 

4 Ibid. 

5 [História] Comunidade cujo governo era desenvolvido pelos próprios cidadãos (homens livres, em 
grego: politikos), separando claramente o espaço público, do privado; regida por normas gerais, 
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realidade de convivência e de tomada de decisões dentro da cidade, culminaram com 

o surgimento de pensadores, cujos objetos de estudo passaram para o interior da 

cidade, os sofistas6. Dessa corrente de pensamento, surge então a diferenciação 

entre nomos e phusis - um marco na visão dualista de homem e natureza que a visão 

ocidental passa a ter, conforme indicam Larrère e Larrère7: 

 

A distinção entre phusis e nomos revela, com efeito, esse corte entre 

física e ética. Não há dúvida que os sofistas o encontraram em 

Demócrito, onde ele tem um significado epistemológico. Trata-se de 

enunciar que as qualidades sensíveis não são propriedades do ser: 

“as qualidades existem por convenção, mas os átomos e o vazio por 

natureza”. Os sofistas fazem disso uma distinção entre o natural e o 

social: o que se faz por natureza faz-se ao acaso, como um resultado 

mecânico, enquanto o que é por convenção provém de uma intenção, 

é o produto de uma arte, de uma technè. As normas morais são 

convenções humanas, o ato intencional, inteligente, reside no interior 

da sociedade.  

 

A partir dessa linha de pensamento é possível extrair a ideia de que as 

mudanças do meio ambiente natural ocorreriam sem um padrão racional, ao acaso, e 

toda a cultura decorreria de um ato voluntário. Ocorre que desta forma não seria 

possível a percepção de padrões dentro da natureza, que se manifestaria de forma 

desordenada. A ausência de padrões naturais, todavia, não é o que ocorre, 

observamos uma série de dinâmicas no natural, como o ciclo da água, o padrão de 

desenvolvimento dos animais, que começam a agir de determinada maneira a partir 

de certa idade e os demais ciclos biogeoquímicos. A explicação encontrada para esta 

incongruência marca mais um estágio no afastamento entre homem e natureza8. 

                                                           
preceitos e um poder por eles guiado, realizava comércio com outras cidades, durante a Antiguidade 
Grega (século VIII, a.C.): Pólis Grega. Cidade ou comunidade independente em que o governo é 
exercido por seus membros ou cidadãos livres; cidade-estado. Etimologia (origem da palavra pólis). 
Do latim polis.is; pelo grego pólis.eos "cidade". Fonte: Dicionário Online de Português. Disponível 
em: < https://www.dicio.com.br/polis/>. Acesso em: 14/11/2018. 

6 LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. Do Bom Uso da Natureza: Para uma filosofia do meio 

ambiente. Tradução de Armando Pereira da Silva Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

7 Ibid., p. 37. 

8 LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. Do Bom Uso da Natureza: Para uma filosofia do meio 

ambiente. Tradução de Armando Pereira da Silva Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

https://www.dicio.com.br/polis/
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A conclusão que se chega é a de que se existe alguma razão dentro dos 

padrões da natureza, isso se dá por conta de algum ser racional por trás dela, que lhe 

dá alguma lógica. A explicação deixa, portanto, de estar dentro da natureza, como era 

anteriormente, e passa a ser exterior a ela. Essa inteligência, responsável por ordenar 

a natureza, seria a ideia de Demiurgo, de Platão9. Nesse sentido, “ [...] se os nomoi 

são phusei, se há regras na natureza, é porque a própria phusis resulta do nomos, de 

uma intenção, da technè”10. 

A ideia de que a phusis (natureza) decorre do nomos (racionalidade) que 

Platão estabelece muda de vez a visão que se tem da natureza: de todo que contém 

entre seus elementos inclusive o princípio formador de tudo, a natureza passa a mero 

artefato, que se molda às vontades do demiurgo, isso quer dizer que a natureza, de 

acordo com essa visão, deixa de ser a portadora do princípio formador de tudo, do 

princípio gerador, como se acreditava na filosofia pré - socrática, e passa a ser uma 

massa, que se molda às vontade do se criador. Apesar de não ser Platão quem inicia 

o movimento de humanização da filosofia, é ele quem coloca de vez a natureza como 

personagem secundário. Na verdade, em Platão, por não ser parte do mundo das 

ideias, e por ser corruptível, a natureza é mesmo vista como inferior11. 

  A ideia de natureza artefato elaborada por Platão12 se encaixará bem na 

moral judaico-cristã, que afastará ainda mais as ideias de homem e natureza, 

associando a ideia de que a natureza é corruptível até mesmo com o pecado. Mais do 

que isso, a natureza e o material passam a ser vistos como passageiros, inferiores 

diante do mundo das ideias – ou paraíso- que deve ser alcançado. De fato, a própria 

narrativa bíblica dá ao homem a condição de senhor da natureza, argumento que o 

ser humano usará para justificar a exploração que faz13.  

Mesmo depois da secularização do pensamento ocidental, esse padrão 

permanecerá. Exemplo disso é a crença de Descartes de que só o homem, que pensa, 

tem valor, sendo res cogita.  A natureza seria mera res extensa, com a finalidade única 

                                                           
9 LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. Do Bom Uso da Natureza: Para uma filosofia do meio 

ambiente. Tradução de Armando Pereira da Silva Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

10Ibid., p. 39 

11 Ibid. 

12 PLATÃO, As Leis, X, 1ª ed. São Paulo: Editora Edipro, 2010.  

13 LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël, op. cit.  
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de prover matéria prima e material de estudo. Nessa mesma linha, Bacon defenderá 

que a natureza é uma mera fonte de pesquisa, devendo o homem tortura-la, para 

extrair seus segredos14. 

Essa visão de natureza como subalterna ao homem, e como fonte infindável 

de matéria prima, que deve ser explorada e pesquisada foi o que justificou, ao longo 

da história, uma série de abusos e exageros, tanto contra os bens naturais 

inanimados, como contra os animais, trazendo-nos a situação que enfrentamos 

atualmente15. 

Todo esse movimento que desencadeou os desafios das mudanças climáticas 

chamaram a atenção para a necessidade de um novo paradigma ético, capaz de 

responder às demandas contemporâneas. É nesse período que surge a ética Jonas, 

se propondo a repensar o conceito de responsabilidade. 

 

1.2. HANS JONAS E A ÉTICA DA RESPONSABILIDADE 

 

Como apontado no ponto anterior, constatou-se ao longo do tempo a 

necessidade de criação de uma nova ética, que analisasse a questão da crise 

ambiental, adequando o pensamento da sociedade atual às necessidades que os 

novos tempos impõem. No que tange a essa questão, destaca-se a obra de Hans 

Jonas, na qual o autor busca estabelecer uma base teórica que justifique a noção da 

ética ambiental16. 

Estabelecer uma ética nesse sentido, inicialmente, constituía-se num desafio. 

Isso porque a noção clássica de ética pressupõe a interação entre os agentes, que 

estão inseridos no mesmo contexto social e local. Quando se trata da ética ambiental, 

todavia, os afetados por ações antrópicas muitas vezes estão geograficamente 

distantes, ou sequer existem, como é o caso das gerações vindouras, uma vez que 

muitas das ações prejudiciais ao meio ambiente ainda serão experimentadas17. 

                                                           
14 OST, François. A Natureza à Margem da Lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 

1995. 

15 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Ed. PUC-Rio, 2006. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 

16 Ibid. 
 
17 OLIVEIRA, Jelson. Compreender Hans Jonas. 1ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
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A fim de ilustrar a origem da ética ambiental, Jonas indica como os paradigmas 

da ética clássica não se aplicam à situação atual da humanidade, isso porque os 

desafios decorrentes das mudanças climáticas e da degradação ambiental muitas 

vezes deixarão problemas que serão experimentados apenas após anos de 

degradação, e não se limitam apenas ao contexto geográfico do poluidor, afetando 

pessoas que vivem em locais extremamente distantes de onde o dano principal foi 

realizado18. 

Dessa forma, com o objetivo de criar uma ética pautada em outros 

paradigmas, Jonas ilustra como a natureza, ao longo da evolução, busca sempre se 

adaptar de modo a manter a vida. Percebe-se, com isso, o valor intrínseco do ser. Os 

esforços contínuos em preservar o ser mostram sua prevalência sobre o não ser, e 

indicam como a vida, pelo simples fato de existir, encerra um valor que merece ser 

preservado. Ressalte-se que para o autor essa preservação se dá à nível geral, como, 

por exemplo, a preservação da humanidade, e não está ligada a escolhas 

individuais19.  

Surge, nesse contexto, a chamada “Heurística do Medo”, de Jonas20, que 

nada mais é do que um princípio de prudência. Ora, a fim de preservar os recursos 

naturais para o ser humano e para as demais criaturas, é preciso que, em caso de 

dúvidas, tome-se o caminho mais prudente, já que não cabe a nós esgotar os recursos 

naturais existentes, nem, tampouco, decidir quais são os recursos que deveriam ser 

legados às gerações que estão por vir. 

Esse posicionamento se impõe para a humanidade, pois uma vez reconhecido 

o valor intrínseco da vida, é uma consequência lógica a imposição de sua existência 

aos demais. A partir daí, Jonas estabelecerá uma ética pautada na responsabilidade. 

A responsabilidade em Jonas, ao contrário do conceito de responsabilidade das éticas 

clássicas, que estabelece tal conceito como a autoria de algum ato, já realizado, está 

pautada na ideia de dever de cuidado e preservação. Jonas afirma que tal dever de 

cuidado se origina de uma relação vertical. O que ocorre é que o autor acredita em 

uma ética heterônoma, que ocorreria numa situação em que uma pessoa, dotada de 

                                                           
18 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Ed. PUC-Rio, 2006. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.  
19 Ibid. 

20 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Ed. PUC-Rio, 2006. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 
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poder diante de um ser frágil tem a possibilidade de intervir de modo a auxiliar o ser 

que está em risco, por conta do direito inerente à vida que esse ser tem21.  

Assim, as pessoas que desfrutam dos benefícios dos avanços tecnológicos e 

da produção industrial e, acima de tudo, possuem condição de ajudar uma pessoa em 

situação de vulnerabilidade, têm essa obrigação. Esse conceito é inovador porque traz 

a ideia de responsabilização por um resultado que não decorre diretamente de um ato 

seu, surgindo o dever de auxiliar até mesmo pessoas localizadas em outros países, 

pois a responsabilidade de Jonas é desvinculada do espaço geográfico. No mesmo 

sentido, a noção de responsabilidade jonasiana também não está vinculada à 

convivência temporal, o que propicia a responsabilidade intergeracional22. 

A partir de uma análise da ética de Jonas, portanto, é evidente o dever de 

auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade, a exemplo dos refugiados do clima 

– questão nuclear deste estudo e que será abordada no trabalho. Passaremos, então, 

a uma análise de como ocorreu o desenvolvimento dos institutos de proteção 

internacional aos indivíduos no decorrer da história e, após, a uma análise da questão 

dos refugiados climáticos.  

                                                           
21 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Ed. PUC-Rio, 2006. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 

22 Ibid.  
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 2.DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL AOS INDIVÍDUOS 

 

2.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Apesar de o ideal de responsabilidade moldado por Hans Jonas, é preciso 

reconhecer que a responsabilidade por pessoas expostas a situações de 

vulnerabilidade não é atualmente reconhecida de forma plena no direito internacional.  

Desde a origem da humanidade, conforme indica José de Andrade23, o 

homem se depara com a necessidade de migrar seja por motivos econômicos, 

políticos ou sociais. Essas pessoas procuram no novo lugar que se estabelecem um 

ponto de segurança, diferente do seu Estado de origem, que muitas vezes é o motivo 

de sua migração. Assim surgiu, ainda na Grécia, o instrumento do asilo, que foi 

amplamente utilizado ao longo da história24.  

Ao longo do último século, principalmente, houve muitos esforços com o 

intuito de criar uma legislação internacional capaz de salvaguardar os direitos 

humanos e as garantias individuais25. Dessa forma, dispositivos como asilo e refúgio 

ganharam proeminência: o asilo, sendo regulado de acordo com as necessidades 

modernas, e o refúgio sendo criado, diante de casos de migração em massa. Tais 

dispositivos, contudo, não são capazes de contemplar todas as situações em que as 

pessoas se encontram obrigadas a deixar seu país de origem26.  

Os refugiados climáticos, por exemplo, estão entregues à uma situação de 

quase completo desamparo jurídico. Apesar de aparência de problema futuro, que só 

ocorreria a partir do derretimento das calotas polares, por exemplo, o número de 

pessoas que se desloca por questões atinentes ao clima já é grande, e tende a 

aumentar. Exemplo disso são os dados da Environmental Justice Foundation: de 

acordo com a ONG “21,5 milhões de pessoas tiveram que se deslocar de seu país de 

                                                           
23 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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origem por conta de mudanças climáticas entre os anos de 2008 e 2016. Isso quer 

dizer que a cada minuto quarenta e uma pessoas se tornam refugiadas climáticas ao 

redor do mundo”27. 

Outra informação preocupante trazida pela organização é a natureza dos 

atingidos pelo problema: “Apesar de responsáveis por apenas 1% das emissões de 

gases de efeito estufa, estima-se que até agora 99% das mortes decorrentes das 

mudanças climáticas se deram nas nações menos desenvolvidas do mundo”28. Os 

dados se tornam ainda mais alarmantes quando se considera que não existe, 

atualmente, um estatuto jurídico destinado ao amparo dessas pessoas29.  

O próprio site das Nações Unidas, que se destina à questão dos refugiados, 

afirma que apesar do aumento considerável de desastres naturais como enchentes, 

terremotos, furacões e deslizamentos de terra no século 21, todos eventos capazes 

de obrigar as pessoas a se deslocar de seu país de origem, ainda não existe, no 

âmbito do Direito Internacional, norma específica destinada à situação dos refugiados 

ambientais30. Esse problema se dá, de acordo com Ana Carolina Barbosa Pereira 

Matos e Tarin Cristino Frota Mont’Alverne31, por conta da desatualização existente no 

dispositivo de direito internacional responsável por conceituar a ideia de refugiado.  

Por oportuno, a noção de refugiado é trazida pela Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, de 195132, que assim define:  

 

Art. 1º - Definição do termo "refugiado"  
A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará 
a qualquer pessoa:  
1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de 
maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de 

                                                           
27 ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION. Disponível em https://ejfoundation.org/what-we-
do/climate/protecting-climate-refugees. Acesso em 01/05/2018. 
28 Ibid. 

29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em < http://www.un.org/en/sections/issues-
depth/refugees/> Acesso: 01/05/018 
30 Ibid. 
31 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O regime internacional 
do clima e a proteção aos “refugiados climáticos”: quais desafios da COP 21?. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77. 
 
32 CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS. 28/07/1951. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Re

fugiados.pdf>. Acesso em: 02/11/2018. 

https://ejfoundation.org/what-we-do/climate/protecting-climate-refugees.%20Acesso%20em%2001/05/2018
https://ejfoundation.org/what-we-do/climate/protecting-climate-refugees.%20Acesso%20em%2001/05/2018
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de 
setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização 
Internacional dos Refugiados (...); 
2) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra 
fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, 
devido ao referido temor, não quer voltar a ele.  

 

Por questões relativas ao momento histórico, tanto à Convenção de Genebra, 

quanto os tratados que ela faz menção acabaram por definir como refugiado as 

pessoas que se deslocaram por motivos de perseguição política, racial, religiosa, ou 

ainda por motivos socioeconômicos, o que exclui dessa categoria as pessoas que são 

obrigadas a deixar seus países de origem por conta das questões climáticas. Em que 

pese algumas flexibilizações do conceito de refugiado já feitas pelas cortes 

internacionais, essa não vem sendo a postura adotada quando se trata dos refugiados 

climáticos. Assim, percebe-se que a situação desse grupo é de ausência de qualquer 

acordo internacional englobando a maioria dos países e que salvaguarde os seus 

direitos33. 

Apesar da existência de tratados internacionais regionais que permitem a 

incorporação desse grupo, e até de iniciativas no corpo normativo interno de alguns 

países, esses esforços ainda são, em grande medida, ineficientes, o que coloca os 

refugiados climáticos numa situação de abandono contrária às tendências éticas já 

expostas34.  

Com o acordo de Paris de 201535 houve esperança de que a questão seria 

finalmente regulamentada. Todavia, o acordo preferiu focar no fortalecimento de 

                                                           
33 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O regime internacional 
do clima e a proteção aos “refugiados climáticos”: quais desafios da COP 21?. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77. 

34 Ibid. 

35 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O regime internacional 

do clima e a proteção aos “refugiados climáticos”: quais desafios da COP 21?. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77. 
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estrutura dos países com maior probabilidade de serem afetados pelas mudanças 

climáticas, não tratando da questão dos refugiados diretamente36.  

Para melhor compreensão dessa questão, analisar-se-á ao longo do presente 

capítulo os instrumentos internacionais já existentes para a proteção da pessoa, bem 

como seu desenvolvimento histórico. Além disso, analisaremos suas hipóteses de 

aplicação para, ao longo do próximo capítulo, esclarecer porque esses instrumentos 

ainda não vêm sendo aplicados à situação dos refugiados climáticos.  

 

2.2. DO ASILO 
 

A primeira ferramenta do direito internacional de proteção aos Direitos 

Humanos do Indivíduo é o direito de asilo37. De acordo com Sidney Guerra38, o 

instituto é característico de um estado democrático de direito e tem por base a 

liberdade e a proteção destinada a pessoas perseguidas por motivos ou delitos 

políticos em legações, navios de guerra, acampamentos e aeronaves militares. Ele se 

apresenta de duas maneiras: o asilo diplomático, político ou interno (art. 1º da 

Convenção da Organização dos Estados Americanos de 1954) ou o asilo territorial, 

previsto na Convenção sobre o Asilo Territorial de 195439. 

O asilo surgiu na Grécia, onde remetia a uma ideia de inviolabilidade, ou 

refúgio inviolável, que o perseguido usava para proteger sua vida40. Como indica José 

Andrade41, essa proteção era concedida em templos, bosques sagrados e estátuas 

de divindades. Além disso, o asilo poderia ser encontrado junto aos imperadores ou 

                                                           
36 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O regime internacional 

do clima e a proteção aos “refugiados climáticos”: quais desafios da COP 21?. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77. 

37 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

38 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

39 Ibid. 

40 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

41 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   
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mesmo em qualquer outro lugar, desde que o asilado portasse o busto de uma 

divindade 42. 

Nesse período, o fato de um estrangeiro ser, via de regra, a pessoa que busca 

o asilo, era favorecido caso os gregos fossem quem recebesse a pessoa que teve de 

migrar. Isso porque, naquela cultura, a hospitalidade para com os estrangeiros era um 

critério para medir a civilidade de um povo. Os próprios gregos tomavam por vezes a 

posição de asilado. Havia, inclusive, quando da condenação, a possibilidade de 

substituir a pena pela adoção da condição de asilado, o que não era difícil de se 

adquirir junto às cidades-estados vizinhas, que via de regra eram inimigas43.  

Após a submissão da Grécia por Roma, o asilo sofreu influência do direito 

romano. O instituto, portanto, passou a possuir natureza tanto religiosa quanto 

jurídica44.  

Nesse período, com o intuito de se evitar abusos, foi proibida a concessão de 

asilo àqueles que tivessem praticados os “crimes da época”, sendo o asilo destinado 

apenas a quem sofresse injusta perseguição do Poder Público45.  

O Egito antigo também possuía o instituto, que também continha um viés 

religioso, sendo concedido nos templos aos escravos fugitivos, aos soldados 

derrotados e aos acusados de crimes46. 

Com a cristianização de Roma, as igrejas católicas passaram a ser o local de 

concessão do asilo. Na Roma cristã foi também criado o conceito de paz de Deus, 

que definia que igrejas, suas redondezas e seus respectivos habitantes gozavam de 

certa imunidade durante conflitos armados. Após, ainda na idade média, as “Leis de 

Partidas” definiram as igrejas e cemitérios como os locais de asilo47.  

                                                           
42 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

43 Ibid.  

44 Ibid. 

45 Ibid. 

46 Ibid. 

47 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   
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A sociedade europeia tomou outros rumos a partir dos séculos X ao XIII, 

quando tomou uma posição de perseguidora. Nesse período, judeus, hereges e 

leprosos eram isolados, o que causou uma nova relação autoridade-povo. Isso 

porque, a princípio, a perseguição não partia da vontade do povo, mas dos desígnios 

das autoridades. Durante a formação do Estado moderno muitas pessoas foram 

também perseguidas, como é o caso da expulsão de judeus de Portugal, da Inglaterra 

e da Espanha, dispersando-os pela Europa, pelo Norte da África e por parte das 

colônias na América48.  

Com a Reforma, no século XVI, o poder eclesiástico foi diminuindo e,  junto 

com ele, a força do instituto do asilo, que até o momento tinha forte ligação com a 

questão religiosa, diferente do período medievo, em que os governantes, por conta da 

proeminência do aspecto religioso daquela sociedade, se sentiam impelidos a 

conceder asilo àqueles que o procurassem em seus domínios49. 

 A perda de força do asilo com viés religioso no período pode parecer 

contraditória, uma vez que a mesma reforma que enfraqueceu o poder do clero e, 

consequentemente, o instituto do asilo, foi responsável por criar inúmeras 

perseguições. Genebra, no período, recebeu um enorme número de protestantes 

franceses, ingleses e refugiados. A contradição, todavia, é apenas aparente50. 

 De fato, o asilo com bases religiosas estava se enfraquecendo, por outro lado, 

nesse período foi iniciado o entendimento do instituto do asilo a partir de bases 

seculares, uma vez que a filosofia política universalista da época começava a 

entender  a ideia de liberdade religiosa, baseada no princípio da tolerância51.  

Além da liberdade religiosa, foram debatidos no período a liberdade de 

pensamento e opinião, frutos da laicização do Direito Natural a partir de Grócio, e do 

consequente apelo à razão como fundamento do direito52. Entrando no século XVII, é 

                                                           
48 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

49 Ibid. 

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 
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iniciado um movimento de desenvolvimento do asilo, a partir das ideias de Grócio, 

conforme indica José de Andrade53: 

 

Foi nessa época que Grotius asseverou que as pessoas expulsas de 

seus lares tinham o direito de adquirir residência permanente em outro 

país, submetendo-se ao governo que lá detivesse a autoridade. 

Juntamente com outros dos precursores o Direitos Internacional, e.g. 

Suarez e Wolff, Grotius vislumbrava o asilo como um direito natural e 

uma obrigação do Estado, sustentando que, em obediência a um 

dever humanitário internacional, os Estados que concediam asilo 

estavam agindo em benefício de civitas máxima ou da comunidade de 

Estados. 

 

Data desse período a diferenciação entre ofensas políticas e ofensas comuns, 

feita por Grócio, defendendo que o asilo só deveria ser concedido nos casos de 

perseguições políticas ou religiosas, posicionamento no qual o instituto do asilo se 

baseia nos dias atuais54.  

A proposta de Grócio não foi aceita de plano. Contudo, a aplicação de seus 

conceitos e de sua proposta passou a ser adotada a partir dos séculos XVIII e XIX, 

período no qual o asilo passou a ser concedido apenas a quem sofresse perseguição 

política, sendo os autores de crimes comuns entregues aos Estados nos quais 

cometeram os crimes55. Ainda no período do século XVII, conforme já apontado, o 

asilo deixou de ser prerrogativa exclusiva da igreja, já que houve o surgimento de 

poderes políticos centralizados, com um respectivo poder civil que poderia conceder 

o asilo56. Apesar da laicização, todavia, a igreja não deixou de conceder o asilo, e as 

duas vertentes do instituto eram usadas. Um marco desse período foi o asilo 

concedido pelo Marquês de Brandenburgo e pelo Duque da Prússia aos huguenotes 

                                                           
53 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.  p. 14.  

54 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

55 Ibid. 

56 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   
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franceses, que tiveram de deixar o país diante da negativa de Luis XIV em assinar o 

Edito de Nantes57.  

Já no séc. XVIII, pela primeira vez, uma Constituição tratou do direito de asilo. 

Inspirada pelos ideais da revolução, a Constituição francesa de junho de 1793 

garantia, em seu art. 120, asilo a todo aquele que fosse perseguido e desejasse 

readquirir sua liberdade. O dispositivo iniciou uma tradição francesa de acolhimento 

dos migrantes internacionais58.  

Todavia, apesar do reconhecimento dos direitos do homem cada vez maior no 

período, o séc. XVIII foi marcado por omissão das Constituições sobre o asilo. É nesse 

período que o asilo passa a ser visto como uma liberalidade do Estado, que poderá 

optar por concedê-lo, ou não, perdendo seu caráter de direito individual. A questão 

mais debatida sobre o asilo no período era a impossibilidade de extradição do asilado 

que cometeu crime político, sendo nesse sentido a maioria dos tratados de extradição 

firmados em meados do século XIX. A única exceção seriam os crimes contra os 

chefes de Estado59.  

Ainda no século XIX ocorreu a primeira normatização regional sobre o asilo 

no continente americano. Os artigos 15 a 19 do Tratado sobre Direito Penal 

Internacional, firmado em janeiro de 1889, instituíam e regulavam o asilo na região. O 

instituto foi de suma importância na região durante o processo de independência de 

alguns países, e na consolidação da democracia em outros60.  

Além disso, o constante uso da força como forma de imposição de sistemas 

de governo, especialmente na América Latina, tornaram os crimes políticos uma 

constante na região, e fizeram aumentar a necessidade de uma regulamentação para 

                                                           
57 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

58 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Ibid. 
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o asilo. Por conta disso, estima-se que existam oito instrumentos que regulam o asilo 

na América61.  

Mais do que isso, a instabilidade presente principalmente na América Latina 

fez com que uma concepção particular de asilo ganhasse força na região. Apesar de 

não ter um reconhecimento unânime, o asilo diplomático, instrumento que será 

abordado em breve, teve, e ainda tem, papel importante na resolução de conflitos na 

América Latina62.  

Conforme já apontado, ao longo do século XIX ganhou força a concepção de 

que o asilo é um elemento da soberania do Estado que pode concedê-lo, ou não, e, 

apesar de ser um importante mecanismo de defesa de direitos humanos, são lentos 

os avanços no sentido de uma mudança de concepção sobre o instituto no Direito 

Internacional, o que o mantém como ato humanitário concedido conforme a soberania 

do Estado63.  

Quanto à sua aplicabilidade, o asilo territorial é um consenso no Direito 

Internacional ao redor do mundo, ao passo que o asilo diplomático é mais comum na 

América Latina, desenvolvendo-se aqui por conta da instabilidade política decorrente 

das ditaduras na região. O asilo diplomático é, portanto, instrumento do direito 

internacional típico da América Latina64.  

O asilo tem forte influência no Direito Internacional, sendo instrumento de 

proteção à liberdade. Tal instituto deve ser aplicado só em último caso, como em 

situações nas quais o governo local não é capaz de conter a perseguição que uma 

pessoa sofre, ou em que a própria autoridade governamental seja o perseguidor65. 

Além disso, o asilo deve ser concedido em casos de risco à liberdade do indivíduo, ou 

nos casos em que ele seja perseguido por razão política. Uma vez concedido, 

perdurará até o momento em que o asilado possa deixar o país ou que seja posto em 

                                                           
61 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito internacional do Refugiados: Evolução Histórica (1921-

1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.   

62 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 Ibid. 
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segurança. O concessor do asilo também pode exigir que o Estado perseguidor 

conceda o salvo-conduto e todas as garantias ao perseguido 66.  

Existem divergências doutrinárias quanto a natureza do asilo. A posição 

majoritária, defendida por Celso Mello, já foi anteriormente apontada, é a de que o 

asilo é instituto humanitário, submetido à soberania dos Estados67. Tal posicionamento 

decorre da literalidade dos tratados que versam sobre o asilo, já que o art. 2º da 

Convenção sobre asilo diplomático estabelece que “Todo Estado tem o direito de 

conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, nem a explicar porque o 

nega”68 .  

No mesmo sentido estabelece a Convenção da Organização do Estados 

Americanos sobre asilo territorial, ao definir que “Todo Estado tem direito, no exercício 

de sua soberania, de admitir dentro de seu território as pessoas que julgar 

conveniente, sem que, pelo exercício desse direito, nenhum outro Estado possa fazer 

qualquer reclamação”69. 

Outra corrente, defendida por Sidney Guerra, acredita que o asilo na verdade 

é uma restrição à soberania do Estado, em virtude de costume ou acordo, ou ainda 

como mero ato de cortesia internacional por razões humanitárias. Para esta corrente, 

por meio do asilo os Estados cumprem seu dever de preservação da liberdade e dos 

Direito humanos70. Tal posicionamento deriva de dispositivos como o art. 14 da 

                                                           
66 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

67 Ibid. 

68 CONVENÇÃO SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO. 28 de março de 1954. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=quando+foi+assinada+a+conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+asi
lo+dipl%C3%A1tico&oq=quando+foi+assinada+a+conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+asilo+dipl%C3
%A1tico&aqs=chrome..69i57.10200j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .Acesso em: 05/11/2018. 

69 CONVENÇÃO SOBRE ASILO TERRITORIAL. 28 de Março de 1954. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/search?ei=OpjgW8vB4aGwgSij6DABw&q=quando+foi+assinada+a+conve
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05/11/2018. 

70 GUERRA, Sidney, op. cit. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preceitua que “Todo Homem, vítima 

de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países”71.  

No mesmo sentido dispõem a Declaração Americana de Direitos e Deveres 

do Homem (1948) e a Carta Africana de Direitos dos Homens e dos Povos (1979)72. 

Essas diferenças doutrinárias permitem a análise do asilo sob dois prismas: o 

instituto pode ser visto tanto como uma liberalidade do Estado, como quanto um direito 

do indivíduo sendo, no último caso um dever do Estado73.  

Apesar da importância da discussão, o fato de os Tratados e Convenções 

Internacionais que colocam o asilo como direito serem apenas enunciados de 

princípios, sem caráter obrigatório faz com que, na prática, a concepção clássica de 

asilo seja a visão adotada, apesar das críticas do retrocesso que representa o não 

reconhecimento do asilo como direito individual74.  

Passemos, em seguida, para uma análise dos mecanismos de asilo, e de 

como se dá toda a sua dinâmica. 

 

2.2.1. Do Asilo Territorial  

 

O asilo territorial é a concepção clássica e mais clara do instituto, por meio da 

qual um Estado, no uso de sua soberania, admite um indivíduo em seu território. A 

solicitação de asilo é um direito do indivíduo, conforme já indicado, e sua concessão 

– ou não- é um direito de cada Estado75.  

Sidney Guerra76 destaca como o art. 3 da Convenção da Organização dos 

Estado Americanos de 54 sobre o asilo territorial estabelece o princípio do non-

                                                           
71 BRASIL. Ministério Público Federal. Declaração universal dos direitos do homem. 10 de Setembro 

de 1948. Disponível em:<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem.pdf>. Acesso em: 03/11/2018. 

72 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

73 Ibid. 

74 Ibid. 

75 Ibid. 

76 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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refoulement, regra que veda as autoridades administrativas de impedirem o asilo de 

pessoa que deseja se refugiar. Na prática, todavia, a partir da interpretação do art. 1º 

da mesma convenção os países se recusam a conceder o asilo quando julgam 

conveniente, principalmente em casos em que haja riscos à segurança nacional ou 

para proteger a população, como nos casos em que há grandes fluxos migratórios. 

Nesses casos, os asilados podem retornar para o país de origem ou serem 

encaminhados para um terceiro país. Em todo caso há quebra do princípio do non-

refoulemet, sendo tal princípio aplicado de forma mais marcante no instituto do 

refúgio77. 

A Convenção da Organização dos Estados Americanos sobre refugiados 

territoriais dispõe, ainda, que eles devem ter liberdade de expressão, de pensamento 

e reunião ou associação, devendo apenas os asilados de alta periculosidade serem 

mantidos a certa distância das fronteiras do Estado. O asilado possui, ainda, o direito 

de deixar o país asilante, desde que comunique as autoridades e não se dirija ao seu 

país de origem. No caso do Brasil, além de comunicar ao governo, o asilado necessita 

de sua autorização, na forma da lei78.  

Ainda de acordo com o estabelecido pela OEA, só poderá ser extraditado o 

asilado que tiver cometido crime que não seja político, e ele poderá ter fim diante da 

saída do indivíduo do Estado, sua naturalização, sua morte, quando chegar ao fim a 

situação que ocasionou o asilo, ou a expulsão do Estado por motivos de segurança 

nacional ou tutela de ordem pública79.  

Por fim, impende destacar que em 67 a Assembleia Geral das Nações Unidas 

determinou que o asilo é um ato humanitário e pacífico, e que não pode ser concedido 

a autores de crimes de guerra, contra a paz ou contra a humanidade. Entretanto, essa 

atualização consiste apenas em uma declaração, e o asilo continua sendo concedido 

conforme o Estado desejar80. 

                                                           
77 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

78 Ibid. 

79 Ibid. 
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 Assim, na prática, é comum que pessoas perseguidas ainda tenham o asilo 

negado, caso o Estado considere que a concessão do instituto representará risco a 

sua segurança nacional, a sua população, ou no afluxo em massa de perseguidos. 

Sobre a questão, afirma José A. Pastor Ridruejo81: 

 

1. La concesión del asilo es um acto humanitário y pacífico y, en tanto 
que tal, no puede ser considerada por outro Estado como 
inamistoso;  

2. Si um Estado considera difícil conceder el asilo o continuar em su 
concesión, otros Estados, individual o conjuntamente, a través de 
las Naciones Unidas, considerarón, com espíritu de solidariedade 
internacional, las medidas adecuadas para aligerar la carga del 
primer Estado; 

3. Principio llamado del non refoulemente, según el cual ninguna 
persona podrá ser rechazada em la frontera, expulsada o devuelta 
al país em que es objeto de persecución.  

 
 

2.2.2. Do Asilo Político 
 

O asilo político, ou asilo interno, é o instituto por meio do qual um agente de 

um Estado, atuando dentro de um Estado estrangeiro, concede proteção a um 

indivíduo fora da área territorial do Estado que ele representa82.  

Assim como o asilo territorial, o asilo diplomático é um instrumento de direito 

humanitário, mas depende completamente da soberania do Estado em concedê-lo ou 

não83. Nesse sentido, o art. 1º da Convenção sobre Asilo Diplomático Estabelece que 

“o asilo outorgado em legações, navios de guerra e acampamentos ou aeronaves 

                                                           
81 Tradução Livre: “1.A concessão do asilo é um ato humanitário e pacífico e, portanto, não pode ser 
considerada por outro Estado como inamistoso; 2. Se um Estado considera difícil conceder o asilo ou 
continuar sua concessão, outros Estados, individual ou conjuntamente, através das Nações Unidas, 
considerarão, com espírito de solidariedade internacional, as medidas adequadas para aliviar a carga 
do primeiro Estado; 3. Princípio chamado de non-refoulement, segundo o qual nenhuma pessoa poderá 
ser barrada na fronteira, expulsa, ou devolvida ao país objeto de perseguição”. RIDRUEJO, José A. 
Pastor. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales. 10. Ed. Madri: 
Tecnos, 2006, p. 90.  

82 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

83 Ibid. 
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militares a pessoas perseguidas por motivos ou delitos políticos será respeitado pelo 

Estado Territorial, de acordo com as disposições desta Convenção” 84.  

De acordo com Sidney Guerra85, o instituto remonta ao jus quarteriorum, 

amplamente utilizado na Roma dos papas, sendo abolida em 1693. Práticas similares 

passaram a ser adotadas pelos Estados, quando estes surgiram. Todavia, como as 

embaixadas passaram a se tornar abrigo de toda sorte de criminosos, o instituto foi 

abolido na Europa no fim do século XIX. Nesse mesmo período, o asilo diplomático 

começa a ser utilizado na América Latina, ganhando força no continente americano 

por conta da instabilidade política da região.  

O instituto gera controvérsia: parte da doutrina entende que haveria uma 

quebra na soberania do Estado territorial em que o asilo ocorre. Isso porque, conforme 

o art. 4º da Convenção sobre asilo político, cabe ao Estado asilante examinar a 

natureza do crime e o motivo da perseguição. Apesar disso, em que pese a oposição 

do Peru e da República Dominicana sobre o instituto, pode-se dizer que ele vem tendo 

êxito. Assim, para regulá-lo foi assinada a Convenção sobre Asilo em Havana, em 

1928, aplicável aos delinquentes políticos. Após a Convenção de Montevidéu, também 

de 1928, o conceito evoluiu no sentido de conceder o asilo apenas àqueles que 

cometeram crimes políticos, o que foi reiterado na Convenção de Caracas, em 195486.  

Apesar do destaque do asilo político na América Latina, onde foi amplamente 

utilizado, em regiões como os Estados Unidos e Europa existe uma tendência de não 

reconhecer o asilo interno como instrumento do Direito Internacional87.  

Apesar disso, por mais que alguns países não reconheçam o asilo político 

como um direito, isso não significa que eles nunca se utilizem do instrumento. 

Basicamente, o asilo político é uma exceção à soberania do Estado sobre seu 

                                                           
84 CONVENÇÃO SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO. 28 de março de 1954. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=quando+foi+assinada+a+conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+asi
lo+dipl%C3%A1tico&oq=quando+foi+assinada+a+conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+asilo+dipl%C3
%A1tico&aqs=chrome..69i57.10200j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .Acesso em: 05/11/2018 

85 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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território, diferentemente do asilo territorial, que exige que o indivíduo ingresse  no 

território do Estado asilante88.  

Para Carlos Fernandes três são as correntes sobre o asilo territorial89:  

 

a) A primeira corrente reconhece o asilo diplomático como uma 
prática ilegítima e violadora da soberania local, uma vez que 
usurparia a faculdade legítima das autoridades locais de penetrar 
nas missões diplomáticas para apoderar-se do asilado, sendo 
defendida dentre outros por Oppenheim e Andrés Bello. 

b) A segunda corrente encara o asilo diplomático como uma 
instituição meramente humanitária, correspondendo a uma 
intervenção apenas de caráter humanitário, admitida em Direito 
Internacional apenas em determinadas circunstâncias. Tal 
entendimento constitui a opinião dominante até algumas décadas 
atrás, sendo defendido por Westlakee, Hurst e Satow. 

c) A terceira orientação admite o asilo diplomático como uma 
instituição jurídica, e parece ser o entendimento, afirmando que o 
asilo político, como instituição jurídica que é, não é fulcrado  nas 
imunidades dos agentes diplomáticos, os quais não representam 
a sua justificação, mas sim um pressuposto, uma condição sine 
qua non da sua regular concessão. Visto por este prisma, se o asilo 
decorresse juridicamente das imunidades dos agentes 
diplomáticos, seria praticado em nome próprio e não teria que se 
limitar à concessão apenas em casos de criminalidade política. 
Essa fundamentação parece estar superada, já que grande parte 
dos internacionalistas entende que o asilo interno decorra da 
inviolabilidade e imunidade de jurisdição do agente diplomático, 
residindo aí a sua essência.  

 

O asilo diplomático, de acordo com a Convenção da OEA será deferido na 

sede de toda missão diplomática, que, por sua vez, é formada pela residência do chefe 

de missão e pelos locais designados por ele para esse fim, incluídos aí a embaixada 

e a chancelaria, e excluído o consulado, salvo quando inserido na sede da missão 

diplomática90.  

                                                           
88 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

89 FERNANDES, Carlos. Do asilo diplomático, Coimbra: Editora Coimbra, 1961, p. 133. 

90 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 



32 

 

 

Além disso, os navios e aeronaves militares também são locais de asilo, 

exceto quando se encontrarem provisoriamente em estaleiros, arsenais ou oficiais 

para serem reparados91.  

O art. 1º da Convenção estabelece, ainda, que o asilo diplomático é deferido 

apenas para as pessoas perseguidas por delitos políticos. Surge aí um debate acerca 

da definição de crime político, uma vez que sua configuração tem efeitos também 

sobre uma possível não extradição, isso porque pessoas que cometem crimes 

políticos não são passíveis de extradição92.  

No Brasil, a Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 24 de Maio de 2017) estabelece 

os casos que não serão crime políticos em seu art. 82, §4º, determinando que “o 

Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra 

chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, 

crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo”93. A norma revogou a Lei nº6.815/80, 

que definia no art. 3º de  seu art. 77 que: 

 

O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes 
políticos os atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer 
autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, 
sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda de 
guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou 
social.94 

 

O dispositivo anterior, criado ainda durante a Ditatura Militar, possuía forte viés 

ideológico, conforme percebe-se da análise do texto da lei. Assim, andou bem o 

legislador pátrio ao alterar as hipóteses que não serão consideradas crimes políticos, 

retirando do texto sua visão ideológica, e aproximando a legislação nacional do 

                                                           
91 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

92 Ibid. 

93 BRASIL. Lei Nº 13.445, de 24 de Maio de 2017. Lei de Migração. Brasília, DF, maio de 2017. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art124>. 
Acesso em: 05/11/2018. 

94 BRASIL. Lei Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980. Estatuto do Estrangeiro. Brasília, DF, agosto 

de 1980. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm>. Acesso em: 

05/11/2018. 
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estabelecido mundialmente, vez que no entendimento internacional os crimes que não 

serão considerados políticos são os crimes de guerra, os crimes contra a paz e os 

crimes contra a humanidade95.  

De todo modo, cabe ao Estado de refúgio definir se o crime era político ou 

comum, o que acaba por depender de vários fatores, políticos e econômicos. Caso o 

Estado não conceda o asilo, ele não tem nenhuma obrigação de justificar sua recusa, 

considerando-se que não é o Estado que oferece o asilo, ele apenas o concede a 

quem solicita96.  

Conforme já apontado, o asilo só deverá ser concedido nos casos em que 

houver perseguição ao indivíduo por pessoas ou multidões incontidas, pelas próprias 

autoridades ou em perigo de ser privado de sua vida e liberdade, por motivo de 

perseguição política, apenas pelo tempo necessário para que o asilado deixe o país 

em segurança, com garantias concedidas pelo Estado territorial, o salvo-conduto, não 

podendo o asilado ser detido pelas autoridades do Estado, ou deixado em qualquer 

ponto do Estado territorial97.  

O asilo diplomático pode ser encerrado pela renúncia, pela entrega do asilado, 

mas apenas caso seja caracterizado crime comum, e não político. Pode terminar, 

ainda, pela morte e pela fuga ou saída do Estado98.  

O instituto do asilo diplomático, na verdade, está mais atrelado a oportunidade 

e cortesia do que a princípios do direito. Na prática, ele serve como um estágio 

transitório, em que o asilado é dirigido até o país que irá conceder o asilo territorial99.  

Podemos resumir o asilo diplomático, de acordo com Guido Soares, da 

seguinte forma100:  

 

                                                           
95 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

96 Ibid. 

97 Ibid. 

98 Ibid. 

99 Ibid. 

100 SOARES, Guido. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2004, p.383.  
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a) O asilo é concedido a pessoas perseguidas por motivos ou delitos 

políticos; 

b) O direito de concessão do asilo pertence ao Estado, que não se 

acha obrigado a concedê-lo, nem a declarar por que o nega; 

c) Não se concede asilo diplomático a pessoas acusadas, 

processada ou condenadas por delitos comuns; 

d) Compete ao Estado asilante qualificar a natureza do delito ou dos 

motivos de perseguição; 

e) O asilo pressupõe casos de urgência e pelo tempo estritamente 

indispensável a que o asilado deixe o país, com as garantias 

acordadas pelo Estado territorial, cabendo ao Estado asilante 

tipificar o que seja a urgência; 

f) O Estado territorial pode a qualquer momento exigir que o asilado 

seja retirado do país, para o que deverá conceder um salvo-

conduto e as garantias necessárias para tanto; 

g) Concedido o salvo-conduto, o Estado asilante poderá pedir a saída 

do asilado para o território estrangeiro, sendo o Estado territorial 

obrigado a conceder, imediatamente, salvo caso de força maior, as 

garantias necessárias; 

h) Os asilados não poderão ser desembarcados em ponto algum do 

Estado territorial, em lugar que dele esteja próximo, salvo por 

necessidade de transporte; 

i) O Estado asilante não é obrigado a conceder a permanência a um 

asilado, mas não o poderá mandar de volta a seu país de origem, 

salvo por vontade expressa do asilado; 

j) O asilo político não está sujeito à reciprocidade e qualquer pessoa 

poderá estar sob sua proteção.  

 

Novamente, impende destacar que o direito de asilo ainda não tem uma 

eficácia total, porque é considerado como um direito de Estado, e não um direito 

individual, conforme afirma Guerra101, apesar de que sua finalidade seja considerada 

a proteção da pessoa humana. Tal contradição fica evidente quando se confronta as 

Convenções sobre o asilo e a declaração dos Direitos Humanos. Ora, tendo em vista 

que o direito de asilo é um instituto que visa a proteção do indivíduo e a preservação 
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de sua vida, é correto admitir que os Estados recusem esse direito a pessoas em 

situação de risco?  

Todos esses questionamentos ainda serão travados pelos internacionalistas 

pelos próximos anos, e serão necessários para determinar quais os rumos que o asilo, 

instrumento mais antigo de proteção aos Direitos Humanos na esfera internacional, 

irá tomar.  

Além do asilo, a partir do século XX, no bojo da Liga das Nações, foi criado o 

instituto do refúgio, também notório instrumento do Direito Internacional para a 

garantia dos Direitos Humanos. Apesar de que o objetivo dos dois instrumentos seja 

o mesmo, a proteção da dignidade da pessoa humana e a garantias individuais 

básicas, os dois institutos não se confundem102.  

O asilo visa, atualmente, proteger os perseguidos pela autoria de crimes 

políticos, e protege, via de regra, um indivíduo que praticou esse tipo de crime, ou um 

número reduzido de pessoas que tenham praticado esses crimes. Ele é um ato 

político, decorrente da soberania do Estado, que poderá concedê-lo. Por fim, podemos 

destacar que a regulação internacional do asilo que o Brasil segue tem caráter 

regional, feita por meio de tratados assinados principalmente pelos países da América 

e América Latina103.  

O refúgio, por sua vez, é fundamentado na perseguição por motivos religiosos, 

raciais, de nacionalidade, de grupo social, de opiniões políticas, e até mesmo de 

questões econômicas. Ele geralmente é aplicado quando o evento que lhe deu causa 

atinge um número maior de pessoas, sendo apolítico e um direito individual de quem 

se vê obrigado a migrar. O refúgio é sempre concedido no interior do Estado 

concedente, diferentemente do asilo, que pode ser territorial ou diplomático. Por fim, 

destaca-se que os dispositivos responsáveis por regular o refúgio são instrumentos 

de Direito Internacional com caráter universal, assinados pela maioria dos países do 

mundo104.  
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Pelo exposto, percebe-se que o instrumento mais aplicável para a questão 

dos migrantes por conta de questões climática e ambientais é o refúgio, uma vez que 

geralmente essas migrações não se dão por questões políticas, e ocorrem em massa. 

Assim, para melhor compreendermos o instrumento, passemos a sua análise no 

próximo ponto.  

 

2.3. DO REFÚGIO 
 

Conforme indica Sidney Guerra 105, o homem sempre se deslocou. Esse 

fenômeno, como é sabido, ainda ocorre nos dias de hoje, e é motivado por guerras 

civis, problemas étnicos ou religiosos, conflitos armados e, mais recentemente, 

problemas de natureza ambiental106.  

Tal movimento destina-se, via de regra, aos países desenvolvidos e traz 

consequências tanto para os países que tem grande número de emigrantes, como 

para os países que receberão todos esses imigrantes. Assim, foram iniciados esforços 

no sentido de regular essa situação107.  

Dentre as causas de migração, os conflitos bélicos sempre tiveram 

proeminência. Por conta disso, após os conflitos armados vividos no século XX, em 

especial as guerras mundiais, foi levantada a necessidade de criação de um estatuto 

para os refugiados108.  

Até aquele momento os Estados viam, no geral, com bons olhos a adição de 

indivíduos dispostos a trabalhar e contribuir para o crescimento da sociedade. 

Eventuais conflitos eram resolvidos pelo asilo ou pela extradição, nos casos políticos, 
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e a imigração era incentivada. Isso mudou no começo do século passado, com as 

grandes massas de imigrantes provocadas pelos conflitos do período109. 

Iniciou-se, então, um esforço da comunidade internacional para estabelecer 

um marco regulatório que tratasse da situação dessas pessoas, por meio da Liga das 

Nações, criada após a primeira grande guerra, que tinha três grandes objetivos: 

segurança internacional; cooperação econômica, social e humanitária; e a execução 

do Tratado de Versalhes, que pôs fim à primeira guerra110.  

O documento foi um marco, estabelecendo pressupostos básicos aplicados 

ao Direito Internacional até os dias atuais, tais como a visão de guerra como última 

opção, o respeito à soberania das nações e a busca de soluções amigáveis para a 

resolução de conflitos, estabelecendo, por exemplo, a arbitragem internacional111.  

Além disso, o documento que instituiu a Liga das Nações trazia previsões 

genéricas sobre Direitos Humanos, como o mandate system of the league, o sistema 

de minorias e as diretrizes internacionais para o direito do trabalho.  Nesse período, 

foi também instituído o Alto Comissariado para Refugiados, que tinha por objetivo dar 

assistência, principalmente, às pessoas que tiveram que se deslocar por conta dos 

conflitos na Primeira Guerra e por conta da guerra civil decorrente da Revolução 

Russa112 . 

Buscava-se regular a situação daqueles que se tornaram refugiados antes, 

durante, e logo após a primeira guerra. Antes da primeira guerra, por exemplo, 

podemos citar o grande número de imigrantes do Impérios Russo e Otomano para a 

Europa central, assim como para a Ásia. Além disso, estima-se que após a guerra dos 

Balcãs houve a transferência involuntária de grupos de minorias étnicas na região113.  

Ao longo da primeira guerra, por sua vez, os conflitos provocaram a 

movimentação de diversos grupos de civis. Em muitos casos, como no da Rússia, 
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havia uma massiva migração dentro do território do país, sem que houvesse o 

cruzamento das fronteiras. Todavia, exemplos como os casos de belgas e sérvios que 

fugiram para a França e a Albânia podem ser citados. A repatriação desses grupos 

criou a ilusão de que esses fenômenos eram episódios temporários114. 

Todavia, após o fim da primeira guerra, ao contrário do que se esperava, não 

houve uma diminuição do número de refugiados. Na verdade, o número de refugiados 

aumentou, motivado, principalmente, por questões políticas, sociais e econômicas115.  

O fervilhar dessas motivações para a imigração se complicou ainda mais com 

o crescente desemprego, a ascensão de um nacionalismo político e econômico e 

severas restrições migratórias. O que havia de novo nesse fenômeno era que a 

motivação do movimento migratório não era apenas política. Muitas vezes questões 

políticas estavam atreladas à migração, mas não era exatamente a perseguição por 

conta de opiniões políticas que motivava o movimento. Foi justamente a percepção 

dessa variedade de motivos que chamou a atenção da comunidade internacional para 

a necessidade da criação de um novo instituto116.  

Tendo o Pacto da Liga das Nações entrado em vigor em 1920, apesar de não 

haver dispositivo específico tratando da questão dos refugiados, os valores 

humanitários que guiavam o pacto fizeram que a pressão para que a Organização 

enfrentasse o problema aumentassem, diante do crescente número de refugiados117. 

A intervenção da Liga das Nações no período foi eminentemente pragmática, 

constituindo-se, basicamente, na criação de instituições para amparar grupos 

específicos, por um tempo determinado. Isso se deve, em grande parte, pelo contexto 

político da época, em que as organizações internacionais eram consideravelmente 

limitadas à carta que as instituía, além de submissas à soberania estatal, que era 

quase absoluta. Por conta desse contexto, a Liga das Nações, criada com o objetivo 

de regular as relações internacionais de acordo com certos princípios de aspiração 
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universal, acabou por testemunhar alguns desses princípios serem desrespeitados 

por razões políticas e econômicas118 . 

Quando se desconsidera esses fatores é possível chegar a equivocada 

conclusão de que a Liga das Nações nada fez pelos refugiados, o que não é verdade. 

Isso porque, ao tratar de assuntos ligados diretamente a sua carta de criação, como 

a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial para a Saúde a 

Liga, por vezes, esbarrava com a questão dos refugiados. Além disso, a Liga das 

Nações criou resoluções condenando a prática de países que expulsavam os 

refugiados, o que contribuiu para a redução da prática119.  

Foi a Liga das Nações a responsável por iniciar os esforços conjuntos da 

Comunidade Internacional para enfrentar a questão dos refugiados, e quem tomou a 

frente do problema até 1952, ano que marca o início do estatuto contemporâneo de 

proteção aos refugiados. De acordo com José de Andrade, é possível separar em dois 

períodos a atuação da Liga das Nações: o primeiro, de 1921 a 1938, que focou na 

proteção a grupos inteiros que seriam considerados refugiados e o segundo, de 1938 

a 1952, que é marcado pela perspectiva individualista da definição de refugiado120.  

Assim, as medidas da Liga das Nações no período não se baseavam em um 

mandato legal, mas em plano de ação basicamente empírico, necessário diante do 

problema que não possuía entidade capaz de enfrentá-lo e da vocação humanitária 

da Liga das Nações121.  

Apesar de que a noção de dever moral da organização tenha feito com que 

os países se dispusessem a colaborar com as propostas da Liga das Nações, essa 

ação “empírica” também gerou críticas. Essas críticas decorriam, principalmente, da 

ação sem embasamento normativo e da ausência de organização no plano de 

assistência. Exemplo disso é o fato de que a Liga das Nações nunca criou um conceito 
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normativo para o que seria refugiado, sempre promulgando definições para casos 

distintos e desconectados122.  

Nessa primeira fase, conforme já apontado, a posição dos organismos 

internacionais foi de caracterizar os grupos considerados refugiados. Os refugiados 

do período, tanto russos, como armênios, assírios ou alemães eram vítimas de 

catástrofes que não puderam evitar, e não de perseguições motivadas por foro 

íntimo123.  

Nos primeiros anos, a Liga das Nações buscou dar proteção jurídica aos 

refugiados e promover seu reassentamento, quando a repatriação fosse inviável. Por 

conta da ausência de documentação, era difícil para os refugiados comprovarem 

informações simples, como seu Estado Civil. Além disso, a ausência de uma 

documentação dificultava que o refugiado entrasse em outros países. Dessa forma, 

no período de 1921 a 1925 o foco da instituição foi assistência imediata aos grupos, 

com o objetivo de ajudá-los a enfrentar o estresse e a falta de um estatuto jurídico que 

regulasse sua situação124.  

Apesar do grande número de refugiados atendidos pela Liga das Nações na 

época, muitos não tiveram acesso à proteção jurídica, que só foi concedida aos 

russos, armênios, assírios, assírios-caldeus, “assimilados” e turcos. Por outro lado, 

portugueses, espanhóis, búlgaros e italianos não tiveram proteção jurídica 

reconhecida. Analisaremos, então, os órgãos criados para a proteção dos grupos que 

tiveram acesso à proteção jurídica125.  

O Alto Comissariado Para os Refugiados Russos foi criado devido ao número 

de deslocados do país ao longo da revolução bolchevique, o colapso da frente 

antiblochevique, a fome de 1921 e o fim da resistência dos russos brancos na 

Sibéria126.  
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Estima-se que entre 1.500.000 a 2.000.000 pessoas deixaram a Rússia no 

período, por conta de tais eventos. A emigração do país não ocorreu logo após a 

revolução russa, porque a resistência antibolchevique ainda permaneceu no território 

por um tempo. Sua derrota total só se deu por volta de 1921, o que faz com que o 

maior número de refugiados russos tenha deixado o país entre 1920 e 1921. Apesar 

da raiz política no motivo das migrações, houve migrações de civis, militares, judeus, 

dentre outros. Os principais motivos que faziam com que as pessoas deixassem a 

Rússia no período eram a fome e a perseguição aos judeus127. 

A crença dos que deixavam o país por conta do novo sistema econômico 

implantado era a de que o governo socialista não se manteria por muito tempo, o que 

não ocorreu. Por outro lado, o governo socialista também não auxiliava na resolução 

da questão, uma vez que não facilitou o processo de repatriação128.  

Ao contrário, grande número de opositores do regime foram tornados 

apátridas, pelo menos até que se estabelecessem em outro país que lhes desse uma 

nacionalidade. Esse fenômeno de expatriação em massa, nunca antes visto, se deu 

por conta na crença de que a identidade de classe era superior a identidade nacional. 

Assim, a nacionalidade soviética era concedida aqueles que, mesmo que de outra 

parte do mundo, concordassem com os ideais socialistas. No mesmo sentido, a 

nacionalidade era facilmente removida daqueles que, apesar de nascidos em território 

russo, não compactuavam com o socialismo129.  

A situação dos refugiados se agravou com o reconhecimento do Estado 

soviético por parte de outros países europeus, já que, até então, eles ainda possuíam 

o status de cidadão russo. A partir do reconhecimento do Estado soviético, contudo, 

se confirmou a posição dessas pessoas como apátridas, já que elas sequer tinham 

acesso a documentos oficiais. Por um período a Cruz Vermelha auxiliou os refugiados, 

mas, devido a necessidade de recursos e apoio da comunidade internacional para 
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com a organização, iniciou-se uma busca para que a Liga das Nações tomasse frente 

na questão130. 

Assim, foi criado o Alto Comissariado Para os Refugiados Russos, primeira 

organização na história destinada a atender os deslocados por conta de conflitos, que 

até então ficavam inteiramente dependente das políticas do país no qual se 

instalassem131.  

A princípio, o principal objetivo do Alto Comissariado era a repatriação dos 

refugiados russos, ao menos daqueles que não representassem uma oposição política 

ao governo soviético. Contudo, o governo se mostrou irredutível, e uma repatriação 

em massa se tornou inviável. Assim, o foco do comissariado passou a ser definir a 

situação jurídica dos refugiados e promover a sua repatriação ou reassentamento nos 

países dispostos a recebê-los. Por fim, buscou-se garantir uma certa qualidade de 

vida para essas pessoas, tentando assegurar-lhes trabalho e assistência, com a ajuda 

de sociedades filantrópicas132. 

Os primeiros esforços foram com relação ao estatuto jurídico daquelas 

pessoas. Assim, em substituição aos documentos do país de origem, foi criado um 

documento da Liga das Nações, o “Passaporte Nansen”, primeiro documento 

internacional de identidade destinado aos refugiados, que informava a situação e a 

origem da pessoa que era refugiada e substituía o documento original133.  

O passaporte não foi útil apenas aos refugiados, que podiam finalmente viajar 

em busca de emprego ou amigos que pudessem ajudá-los, mas também aos 

governos, que passaram a ter um controle do número de refugiados em seu território. 

O documento tinha algumas limitações, como a vedação de retorno ao país que 

expediu o passaporte, e a sua renovação, em um ano, ser condicionada ao desejo do 
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Estado em que o refugiado se encontrava. Esses problemas, de toda forma, foram 

superados com a integração dos refugiados a seu país, ou com novos dispositivos134. 

Superada a primeira questão, era necessário tratar da repatriação ou 

reassentamento dos refugiados nos países dispostos a recebê-los, sendo esta 

segunda hipótese a regra, já que a repatriação era complicada, só permitida em casos 

muito especiais pelo governo soviético. Por outro lado, os países que recebiam os 

refugiados foram diminuindo seu entusiasmo para com a questão, já que o que eles 

esperavam era a vitória de uma contrarrevolução, que permitisse que os refugiados 

russos retornassem. Assim, não foi possível a naturalização dos refugiados, saída a 

princípio mais óbvia. A solução encontrada foi alocar os refugiados russos onde fosse 

possível, sendo que nesse período muitos deles vieram para a América e até para o 

Brasil 135. 

O trabalho do alto comissário funcionou. Em 1922 a situação dos refugiados 

já começava a se estabilizar, e em 1924 o número de refugiados russos já havia sido 

reduzido a metade, devido, principalmente, as repatriações. Com a diminuição do 

número de refugiados russos, e o surgimento da questão dos refugiados armênios, 

Dr. Nansen propôs que o alto comissariado se tornasse permanente, e tratasse 

também de outras questões, dispondo inclusive de fundo próprio para projetos a longo 

prazo136. 

Para realizar esses projetos, o Alto Comissariado para os Refugiados foi 

incorporado à Divisão Diplomática da OIT, como “Serviço para Refugiados”, 

funcionando da mesma forma, com as mesmas pessoas. A OIT declinou da 

assistência aos refugiados logo depois, e o trabalho de apoio aos refugiados foi 

novamente colocado a cargo do Alto Comissariado, ficando sob autoridade do 

Secretário Geral da Liga das Nações, o que significou uma diminuição de autonomia. 

De toda forma, a assistência aos refugiados permaneceu e passou a ser estendida 

para outros grupos137.  
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A questão dos refugiados armênios se iniciou na primeira guerra. Até aquele 

momento, os armênios viviam na Turquia e podiam exercer sua cultura e religião 

livremente. Com o início dos conflitos, turcos e armênios se aliaram, mas devido às 

derrotas ao longo dos conflitos, os turcos passaram a suspeitar de uma traição, o que 

iniciou a perseguição e originou o primeiro genocídio organizado do século XX138. 

Enquanto isso, os armênios que viviam na Transcáucásia criaram uma 

república própria, logo atacada pelos turcos. Para preservar a vida de seus cidadãos, 

o país recém-formado concluiu um acordo com o governo soviético, que tomou o 

controle sobre a Armênia, expulsando os líderes que detinham o poder, sem, contudo, 

impedir a expressão da língua e da cultura armênia. Enquanto isso, na Turquia, os 

armênios ainda residentes eram privados de suas propriedades e, em muitos casos, 

expatriados139. 

Assim, após uma postura inicial mais diplomática e apática, a Liga das Nações 

convocou os países membros para que ajudassem na resolução da questão. A 

solução encontrada foi o convite ao Dr. Nansen para que intervisse no caso, 

estendendo aos armênios o tratamento já dispensado aos refugiados russos140.  

A partir de então, os refugiados armênios passaram a ser chamados de 

“refugiados Nansen” tal qual os refugiados russos. Apesar do avanço que significava 

o acesso ao passaporte Nansen para os armênios, ele ainda possuía as limitações já 

apontadas no caso dos russos. Além disso, a ausência de uma definição do que 

seriam os refugiados russos e o que seriam os refugiados armênios gerava 

problemas141. Para resolver a questão foi realizada uma Conferência em Genebra, em 

1926, que considerou como refugiados142: 
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Russos: toda pessoa de origem russa que não goze, ou que não mais 

goze, da proteção do governo da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e que não tenha adquirido outra nacionalidade.  

Armênios: toda pessoa de origem armênia, preteritamente cidadã do 

império otomano, que não goze, ou que não mais goze, da proteção 

do governo da República Turca e que não tenha adquirido outra 

nacionalidade.  

 

Como proteção, entendia-se a ausência de documentos de identificação para 

esses refugiados. Além disso, foi então criado o “Selo Nansen”. O selo era colocado 

no passaporte, e custava cinco francos para os refugiados mais abastados. O dinheiro 

era usado para auxiliar nos custos que os refugiados mais necessitados pudessem 

ter, sendo um exemplo de autoajuda organizada e um símbolo da solidariedade entre 

os refugiados143. 

Apesar desses avanços, ainda havia necessidade de uma melhor 

conceituação jurídica dos refugiados. Realizou-se, então, a Conferência relativa aos 

Refugiados Russos e Armênios, que deu origem a dois ajustes e um acordo sobre o 

tema. Considera-se que nessa conferência foi realizada, pela primeira vez, 

considerações globais e completas de todos os aspectos sobre a situação jurídica dos 

refugiados144.  

Um dos ajustes derivados da conferencia, o Ajuste Relativo ao Estatuto 

Jurídico dos Refugiados Russos e Armênios previu a criação, no maior número de 

países possível, de órgãos que representassem os serviços do Alto Secretariado, 

substituindo a ausência de serviço consular dos países de origem. Dentre os serviços 

estavam a expedição de documentos, auxílio nas relações com o país de refúgio, 

etc.145  

Outro dispositivo interessante do ajuste era seu art. 7º, que estabelecia que 

qualquer medida de expulsão de um refugiado russo ou armênio deveria ser evitada 

quando não houvesse possibilidade da obtenção de refúgio em países limítrofes. 
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Pode-se perceber aí a semente do princípio de non refoulement, que na época chegou 

até a ser incorporado à legislação doméstica de alguns países, como a Alemanha. O 

documento foi um marco, por ser a primeira tentativa de formular um estatuto jurídico 

internacional para os refugiados146. 

Por fim, quanto aos refugiados armênios, que tiveram boa parte de seus 

direitos conquistados junto dos refugiados russos, a maioria deles foi reassentado, 

tendo como principal destino a URSS, que por outro lado não aceitava o retorno de 

uma série de refugiados russos. Isso se deu por três principais motivos: a maioria dos 

refugiados armênios não era proveniente do que os governantes soviéticos 

consideravam burguesia antirrevolucionária; a URSS tinha interesse nos fundos do 

alto secretariado destinado aos países que recebessem os refugiados; a imagem do 

país, afetada após a expatriação de tantas pessoas147. 

Houve ainda a situação dos refugiados turcos, que foram 150 a receber a 

proteção o Alto Comissariado para os Refugiados Russos que, por conta do número 

de envolvidos, foi vista como uma questão secundária. Esses refugiados chegaram a 

essa situação por conta da Lei de Anistia Turca, que perdoou crimes político e militares 

cometidos entre 1914/1922, com exceção dessas 150 pessoas148.  

Já os assírios lutaram contra os turcos na primeira guerra, e foram isolados 

pelo colapso russo, o que fez com que essas pessoas se isolassem no Iraque e, após, 

no Líbano. Depois dessa situação, se juntaram a eles outros grupos perseguidos por 

missões turcas especiais. Além disso, o governo turco promoveu a expulsão de 

assírios e assírios-caldeus de seu Estado. Os países do Oriente Médio, por sua vez, 

se encontravam em um movimento nacionalista e não desejavam a presença desses 

povos. Assim, em 1927 o Conselho da Liga das Nações determinou que o 

Comissariado para Refugiados Russos considerasse as petições de refugiados 

assírios, assírios-caldeus, montenegrinos e turcos149. Em análise da questão, 

constatou-se que, novamente, um dos principais problemas dos refugiados era a 
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ausência de documentos, o que lhes impedia de migrar para países que promovessem 

uma proteção efetiva150. 

Diante da questão, o Conselho convida os países que já adotavam os ajustes 

relativos aos refugiados russos e armênios a estender o auxílio aos refugiados 

assírios, assírios-caldeus e turcos. Aproveitando o ensejo da Conferência 

Intergovernamental Relativa aos Refugiados Russos e Armênios editou-se um ajuste 

sobre a extensão desses benefícios para outras categorias de refugiados, o que foi 

aplicado aos refugiados turcos, assírios e assírios-caldeus, que passaram a ter acesso 

ao passaporte Nansen e puderam ser reassentados151.  

A partir de 1929, já vinculado ao Secretariado da Liga das Nações, o Alto 

Comissariado para Refugiados Russos passa a se preocupar com o processo de fim 

de seu mandato, já que ele fora instituído em 1921, com validade de 10 anos. A partir 

de 1931 quem passa a tratar da questão dos Refugiados é o Escritório Internacional 

Nansen para refugiados, que marca uma nova etapa no processo de proteção dessas 

pessoas152. 

O Escritório Internacional Nansen para refugiados consistia em um órgão 

descentralizado, sob a direção da Liga das Nações. Sua principal atribuição eram as 

tarefas humanitárias, sendo o Secretariado da Liga responsável pelas questões 

legais, como já vinha ocorrendo nos últimos anos do Alto Comissariado para 

Refugiados Russos. Os principais desafios que o escritório enfrentou foram: a 

depressão econômica da década de 30, a tendência de reduzir o trabalho em prol dos 

refugiados, guiada pela URSS, e o grande fluxo de refugiados proveniente da 

Alemanha153.  

Para guiar as ações do Escritório, foi criada a Convenção Relativa ao Estatuto 

Internacional dos Refugiados, que tratava de temas como as medidas administrativas, 

a situação jurídica, as condições de trabalho, o bem-estar, a educação, dentre outros, 

que determinava o campo de ação do Escritório. O documento é considerado um dos 
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mais importantes da fase histórica do Direito Internacional dos Refugiados, por fundar 

as bases para desenvolvimento posteriores154. 

No geral, o Escritório continuou o trabalho do Alto Comissariado Para 

Refugiados Russos, atendendo os russos, armênios, assírios, assírios-caldeus e 

turcos. O fato de que o escritório não gozava de autonomia impediu o atendimento a 

novos grupos, no geral. Os únicos casos novos em que o escritório interferiu foram os 

dos refugiados de Saar, e os refugiados provenientes da Alemanha155. Sobre os 

últimos, faremos algumas considerações: 

Diante da incisiva perseguição a minorias realizada na Alemanha desde que 

Hitler chegou ao poder, a Liga das Nações decidiu criar o Alto Comissariado para os 

Refugiados Provenientes da Alemanha156. 

A instituição só foi criada depois de longas negociações como o governo 

nazista, que só aceitou uma entidade destinada a prestar auxílio a refugiados alemães 

se isso fosse feito por um órgão autônomo da Liga das Nações, que respondesse não 

à autoridade da Liga, mas a um conselho executivo, e que fosse financiado por 

doações particulares, não verbas governamentais, sendo esse o motivo pelo qual o 

escritório Nansen não cuidou diretamente do caso dos refugiados alemães157. 

 Além disso, havia o fato de que os refugiados judeus, grupo com maior 

número de perseguidos, eram auxiliados por instituições judaicas, que não queriam 

se associar ao escritório Nansen, e a pressão cada vez maior por parte de alguns 

Estados, como a URSS, pelo fim dos sistemas internacionais de proteção aos 

refugiados. A vinculação da entidade a doações privadas fez com que sua ação não 

fosse tão eficaz, sendo a ajuda aos refugiados da Alemanha proveniente, em maior 

parte, de entidades autônomas158. 
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O número de refugiados provenientes de Alemanha nazista cresce ainda mais 

partir da Segunda Guerra quando o deslocamento de pessoas, não só da Alemanha, 

se intensifica. Com o objetivo de enfrentar tal questão foi criado o Comitê 

Intergovernamental para os Refugiados. A entidade foi criada por iniciativa do governo 

americano que, com o auxílio de outros Estados, objetivava dar algum apoio aos 

refugiados do conflito. A ideia era que o órgão trabalhasse em conjunto com outras 

entidades, motivo pelo qual havia forte interação entre o Comitê e a Liga das 

Nações159. 

Foi também instituída a UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration), que posteriormente teve sua competência transferida para a 

Organização Internacional dos Refugiados, sediada em Genebra. A organização teve 

resultados positivos, mas sua duração foi curta, por conta do reduzido número de 

Estados que a ela se vincularam. Para resolver tal questão, em 1950 foi criado o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Sediado também em 

Genebra, o Alto Comissariado visa proteger refugiados que não possuem tal proteção 

em seu país de origem. Ele objetiva, também, evitar a expatriação forçada, buscando 

assegurar a permanência do indivíduo no país em que passou a viver, além de tentar 

assegurar recursos para esse refugiado, até que seja capaz de prover sua própria 

subsistência nesse país160. 

Como se percebe pelo breve histórico apresentado, a proteção aos refugiados 

foi feita por diferentes organizações ao longo do século passado, objetivando interferir 

em diferentes questões. Por conta disso, quando a Convenção de Genebra de 51 foi 

celebrada houve a preocupação de englobar a situação daqueles que já haviam sido 

considerados refugiados pela Legislação Internacional. Existia, também, a 

necessidade de revisar a situação de pessoas que não haviam sido consideradas 

refugiadas pelos dispositivos anteriores, já que muito deles tratavam apenas de alguns 

grupos específicos, enquanto outros foram deixados de fora161. 
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Assim, a Convenção tinha por objetivo reconhecer o direito das pessoas 

beneficiadas pela Sociedade das Nações; precisa a situação daqueles a quem não 

era possível aplicar as normas da Organização Internacional dos Refugiados, mas 

que ainda possuíam direito de refúgio; regular a situação daqueles que se tornaram 

refugiados antes da ACNUR. Além da necessidade dessa reserva temporal, era 

necessário estabelecer critérios geográficos para quem seria beneficiário da proteção 

dada aos refugiados. Essa extensão seria dada apenas para as vítimas de 

acontecimentos passados na Europa? Outra complicação do período era a questão 

política leste-oeste, haja vista que os países socialistas acreditavam que as questões 

de direitos humanos, tal qual a questão dos refugiados, era atinente à soberania dos 

Estados162. 

Com o intuito de superar todas essas questões, o tratado aprovado, além de 

conceituar o que seria refugiado, com o intuito de preservar o direito adquirido, incluiu 

no conceito todos aqueles que já haviam sido considerados refugiados pelos tratados 

e convenções anteriores. Mais do que isso, a Convenção de Genebra apontou 

expressamente a possibilidade de que as pessoas que não consideradas refugiadas 

pelos tratados anteriores fizessem jus a esse reconhecimento, uma vez caracterizado 

o descrito no dispositivo163. 

Essa definição já foi alargada algumas vezes. Exemplo disso foi o 

entendimento do Conselho Executivo do ACNUR, que permitiu que os países, na 

execução de sua soberania, considerassem as mulheres como refugiadas, 

considerando-as um determinado grupo social. No mesmo sentido, a Convenção 

Africana permite que sejam considerados refugiados aqueles que sofrem agressão, 

dominação estrangeira ou que são vítimas de acontecimentos que prejudiquem 

gravemente a ordem pública do país. Importante salientar que essas situações 

adicionais não devem ser vistas como excludentes do conceito trazido pelo tratado, 

mas como um complemento a ele164. 
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Nesse sentido, Sidney Guerra considera que os refugiados climáticos 

deveriam ser incluídos nessa interpretação mais abrangente da Lei. Para ele, os 

problemas ambientais são uma nova modalidade de causa para a migração forçada, 

que se assemelha muito às previsões do dispositivo internacional de 1951165. 

Para além disso, além dos problemas ambientais, os refugiados climáticos 

muitas vezes também enfrentam questões econômicas e sociais, que terminam por 

motivar seu deslocamento. Todas essas motivações e justificativas serão analisadas 

mais profundamente à frente no presente trabalho166. 

O número de pessoas que se enquadra nessa categoria e têm de recorrer ao 

refúgio ainda é grande. Na verdade, o número de pessoas que deixam o seu país de 

origem tem aumentado. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados, 67 milhões de pessoas deixaram seu país por conta de 

conflitos, perseguições e graves violações aos Direitos Humano167. 

No caso do Brasil, como país de imigração aberta, sempre houve uma 

preocupação com a questão dos refugiados. O país é um dos fundadores do comitê 

executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, assinando o 

tratado em 1960. Já no âmbito interno, a Lei 9474 de 1997 criou o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE), que, é um órgão vinculado do Ministério da Justiça, e 

que contém representante do governo, da sociedade civil e das Nações Unidas168. O 

dispositivo, que tem por escopo implementar internamente os dispositivos da 

Convenção de Genebra de 51 e assim conceitua os refugiados169: 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
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fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-

se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 

sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 

função das circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 

outro país. 

 

O Ministério da Justiça preside o comitê, e sua previdência é realizada pelo 

Ministério das Relações Exteriores. Também participam da entidade o Ministério do 

Trabalho do Trabalho e do Emprego, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação 

e do Desporto, e Departamento da Polícia Federal, todos representando o governo. A 

Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro, ONG que realiza trabalho 

de acolhimento dos refugiados, também participa do comitê, bem como representante 

do ACNUR no Brasil, este último com direito à voz, mas sem direito a voto170. 

O comitê analisa o pedido do reconhecimento da condição de segurado, e 

analisa também a perda dessa condição. Além disso, dirige as ações necessárias à 

eficácia da proteção, assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados e 

edita instruções normativas que efetivem a Lei 9.747/97171.  

Conforme aponta Guerra172, o Brasil vem se estabelecendo como referência 

na ação humanitária e de proteção humanitária, seja pelo crescimento do número de 

refugiados instalados no país, seja pelas doações feitas ao ACNUR, que tornam o 

Brasil o principal contribuinte do Alto Comissariado entre os países em ascensão173.  
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Apesar de ações como a do governo brasileiro, Guerra aponta que isso não é 

uma regra absoluta174: 

 

Por um lado pode haver uma pessoa que tenha temor por sua 

segurança em razão de suas opiniões, de pertencer a uma raça, 

nação, grupo ou etnia e que não pode ou não quer voltar para seu país 

e, portanto, incidir na condição de refúgio. Por outro lado, os Estados 

podem ignorar por completo as condições descritas, não sendo 

obrigados a acolher essa pessoa em seu território.  

 

Para uma melhor análise dessa situação, é importante salientar a diferença 

entre os institutos do refúgio e do asilo. Primeiramente, Guerra destaca que o refúgio 

tem uma maior aplicabilidade no mundo, uma vez que boa parte das previsões 

atinentes ao asilo tem aplicação reduzida. A Convenção de 51 e o Tratado de 76, que 

tratam do Estatuto dos refugiados, por sua vez, além de consistirem em tratados 

mundiais, só não são aplicáveis ao México e à Cuba, que não são signatários. Para 

além disso, Guerra destaca sobre o refúgio que175: 

 

a) Os Estados-partes nos instrumentos internacionais não têm 

discricionariedade para conceder o refúgio; 

b) O controle de eventuais violações depende de órgãos internacionais, 

logo, a responsabilidade por inadimplência dos Estados é analisada no 

regime de violação de normas específicas, sob controle de órgãos 

internacionais multilaterais; 

c) Dão ensejo à concessão de refúgio as perseguições por motivos 

políticos, raciais, de pertencimento a grupos socias, religiosos e 

situação econômica de grande penúria; 

d) Há dever expresso dos Estados-partes de conceder documentos de 

identidade e de viagem; 

e) Por conta de sua ligação com a ONU, responsável pela regulamentação 

do instituto do refúgio, as normativas internacionais que o preveem 

vetam a concessão de refúgio a pessoas que tenham cometido um 
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crime contra a paz, um crime contra a humanidade ou um crime de 

guerra, assim definidos em normativas internacionais, ou ainda pessoas 

culpadas por atos contrários aos princípios das Nações Unidas.  

 

A discussão sobre a presença de crime comum ou político, vital na discussão 

do asilo, não possui o mesmo peso no instituto do refúgio. Isso porque, na questão do 

Estatuto dos Refugiados, somam-se às questões de perseguição política e 

impossibilidade da permanência da pessoa em seu país de origem ou residência 

permanente questões de cunho religioso, de pertencimento a determinados grupos 

sociais e, nos dias atuais, estado de penúria econômica, que, por si só, podem 

justificar a concessão do refúgio176. 

Por fim, impende destacar que a concessão do refúgio dever ser feita de forma 

individualizada, contando-se o nexo causal entre os acontecimentos produzidos e a 

saída dos indivíduos177. 

Diante do exposto ao longo desse capítulo, é possível perceber que os 

instrumentos de defesa internacional da pessoa humana, bem como o conceito de 

refugiado, foram se desenvolvendo ao longo tempo. Esse conceito se adaptou, 

inúmeras vezes, para conseguir corresponder a realidade política, econômica e social 

de cada período, sempre buscando contemplar a solidariedade às pessoas em estado 

de necessidade e o respeito à dignidade da pessoa humana178.  

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, apesar de um marco e de 

se enquadrar perfeitamente aos problemas da época não responde, ao menos de 

forma plena, os problemas enfrentados na contemporaneidade. Exemplo disso, como 

já apontado ao longo do trabalho, é a situação dos refugiados climáticos. Faz-se 

mister, portanto, uma alteração nas normas internacionais sobre esse grupo, como já 

foi feito inúmeras vezes, tendo alguns desses casos sido apontados ao longo desse 

capítulo.  
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No próximo capítulo, abordaremos diretamente a questão dos refugiados 

climáticos. Buscaremos responder o que são refugiados climáticos, o que os leva a 

migrar, e o que vem sendo feito para auxiliá-los. Para além disso, buscaremos debater 

o que pode ser feito para alterar a situação atual, de lacuna jurídica, e porque essa 

situação de desemparo ainda se arrasta no tempo.  
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3.DOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS 

 

3.1. DAS CAUSAS DE MIGRAÇÃO 

 

 

De acordo com Etienne Piguet179, o conceito de refugiado climático surgiu em 

1985, a partir de um trabalho do United Nations Environment Programme. Desde 

então, a preocupação com a questão vem aumentando. Já na década de 90 o tema 

ganhou destaque, logo após uma publicação do relatório sobre mudanças climáticas 

das Nações Unidas, que afirmou que o efeito mais grave das mudanças climáticas 

seria o deslocamento de milhões de pessoas.  

Para Piguet, apesar da crescente preocupação acerca do tema, a situação 

dos refugiados climáticos ainda é negligenciada. Nesse sentido:  

 

There is much vagueness surrounding the concepts employed, the 

underlying mechanisms involved, the number of persons affected and 

the geographical zones concerned. The use by numerous authors of 

the term " refugee " has also led to certain confusion because it evokes 

the juridical status recognized by UN Convention of 1951 referring to 

any person having a "well-founded fear of being persecuted for 

reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social 

group or political opinion". Although it is clear that environmental 

reasons are absent from this list, if environmental deteriorations due to 

human influence on the climate generate forced migration flows, then 

the question of the rights of victims to a form of protection will become 

unavoidable180. 
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Ao longo da história, em muitos momentos fatores climáticos estimularam a 

migração e, por vezes, determinaram os locais em que as pessoas iriam se instalar.  

Contudo, a partir da industrialização, os especialistas começaram a subestimar o peso 

de fatores climáticos e ambientais nos fluxos migratórios e na forma como as pessoas 

decidem se instalar. Nesse período, o principal fator considerado ao longo dos estudos 

sobre migração era o econômico, e essa foi a posição adotada pelos estudiosos ao 

longo do século XX181. 

Por mais que fossem analisadas características ambientais quando se 

realizava um estudo acerca de possíveis causas de migração, só os aspectos naturais 

positivos eram tomados em consideração. Assim, até pouco tempo atrás, o meio 

ambiente como força capaz de provocar migrações forçadas não era tema de estudos, 

devido ao que se chama de “Paradigma Econômico”182. 

Quando o meio ambiente e o clima eram tomados como objeto de análise 

durante o estudo da migração, geralmente se tratavam de análises feitas nos países 

do Sul, e como isso acarretava uma migração entre eles. Curiosamente, até pouco 

tempo atrás, não existiam muitas análises de como fatores ambientais se 

relacionavam com a migração Norte-Sul183. 

Para Piguet, outro fator que fez com que a influência do meio ambiente nas 

migrações fosse negligenciado é o “Paradigma Político”, que é também um dos 

principais motivo que levariam as pessoas a migrar em massa. Esse tema ganha 

proeminência durante a análise da questão dos refugiados por estar expresso na 

Convenção de 1951184. 
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Diante da dominância de certas correntes de estudo, não é surpreendente que 

não existam tantos trabalhos sobre os refugiados climáticos, conceito relativamente 

novo, que ainda deve evoluir ao longo dos próximos anos.  

Além desses problemas, como a dificuldade no desenvolvimento do tema, de 

acordo com alguns autores, como Etienne Piguet, se dá pelo próprio conceito, 

considerado por eles como simplista. Para esses pensadores, dizer que existem 

refugiados climáticos significaria reduzir a motivação da migração meramente a 

causas ambientais e climáticas, quando o problema seria muito mais complexo185.  

De fato, estudos indicam que quando ocorre algum tipo de deterioração 

ambiental esta não se dá sozinha, mas acompanhada de fatores econômicos, 

demográficos e políticos. Por vezes, a crise ecológica que leva pessoas a se deslocar 

é o ápice de um ciclo vicioso que englobou todos esses temas. Realmente, o termo 

deve ser usado com cautela, já que atribuir a causa dessas migrações exclusivamente 

a questão ambiental pode retirar a responsabilidade política daqueles que não tiveram 

a devida cautela ao definir a exploração da natureza em uma determinada região186. 

Dentre as críticas ao termo, Piguet destaca que:  

 

Another serious criticism has been addressed to the advocates of the 

environmental refugee concept and, in particular, to Norman Myers 

and his estimation of a potential 150 million refugees. They are 

accused of brandishing the spectre of a flood of migrants towards rich 

countries, thus reinforcing the position of governments that have 

policies of closed borders and are hostile to refugees187. 
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Além disso, a preocupação com o uso do termo refugiado ambiental reside no 

fato de que a palavra ambiental passa uma ideia de matéria alheia à política. Explica-

se: a apreensão dos estudiosos que pesquisam o tema é de que os países que 

recebam essas pessoas usem do fato de que tal termo seja alheio à política, para 

dispensar-lhes o mesmo tratamento de migrantes econômicos. A questão é: as 

pessoas que migram por motivos políticos possuem uma série de garantias, que 

devem ser asseguradas pelo Estado que acolhe o refugiado, por conta da Convenção 

de 1951. Por outro lado, os migrantes econômicos não gozam dos mesmos direitos, 

por isso a preocupação de que o fato de a palavra “ambiental” passe uma ideia alheia 

a política seja usada em prejuízo desses refugiados188. 

Apesar da validade da preocupação sobre a definição e, acima de tudo, a 

preocupação quanto a possibilidade de que o termo seja usado em prejuízo dos 

próprios refugiados, não é possível afirmar que o estudo do fenômeno não seja válido, 

principalmente quando se toma em consideração o fato de que os refugiados 

climáticos não possuem um estatuto jurídico que possa ser aplicado a eles, dando-

lhes respaldo. Se por um lado é possível afirmar que as crises ambientais geralmente 

são o ponto máximo de um ciclo que geralmente passou por uma crise política, 

demográfica e econômica, de outro lado é complicado fazer com que a questão 

política seja diretamente conectada ao caso, o que impede que o estatuto os 

refugiados vigente seja aplicado a eles189. 

Seguindo na análise da questão, Piguet afirma que são cinco as causas 

ambientais que podem levar alguém a migrar190:  

 

1. Desastres naturais; 

2. Desenvolvimento de projetos que envolvem mudanças no meio 

ambiente; 

3. Evolução progressiva do meio ambiente; 

4. Acidentes industriais; 

5. Consequências ambientais de conflitos. 
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Quando se fala da questão dos refugiados climáticos, podemos destacar os 

pontos 1 e 3. Isso porque as demais situações estão mais vinculadas à ação direta 

humana, o que torna uma tarefa mais difícil prevê-las e elencá-las. Além disso, 

justamente por estarem vinculados à ação humana, esses casos seriam mais 

facilmente identificados com a definição de refugiado já existente, portanto, os 

desastres naturais e a evolução progressiva do meio ambiente são os casos que mais 

frequentemente originariam refugiados que estariam desamparados pela Convenção 

de Genebra de 1951191. 

Embora seja difícil prever quais serão os problemas climáticos que irão 

motivar a migração de um grande número de pessoas, eventos do passado permitem 

vislumbrar as situações mais sensíveis, que tendem a se complicar com o 

aquecimento global. De acordo com Piguet, são elas192: 

 

• A maior força dos furacões tropicais e a frequência de fortes 

chuvas e enchentes, devido a maior evaporação com o aumento de 

temperaturas; 

• O crescimento das secas, associadas com grande evaporação, 

que causa perda da humidade dos solos, frequentemente associada com 

escassez de comida; 

• O aumento do nível do mar, resultante do derretimento das 

calotas polares. 

 

No caso dos furacões e enchentes, é fácil visualizar seus efeitos e porque eles 

podem causar um elevado número de migrantes. Os efeitos desses eventos já são 

desastrosos e um possível agravamento desse quadro por conta do aquecimento 

global torna impossível precisar o número de pessoas que serão afetadas193.  
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Apesar da gravidade de seus efeitos, acredita-se que esse tipo de desastre 

não acarretará grande número de migrantes, ao menos levando em conta as 

tendências atuais. Isso porque esses eventos acontecem muitas vezes em países 

muito pobres, em que as pessoas não têm a possibilidade de se mudar. Além disso, 

estudos indicam que existe grande tendência de que as vítimas de furacões e 

enchentes voltem para o lugar onde viviam após o fim do incidente, com o intuito de 

se reestabelecer194. 

O segundo fenômeno que pode despontar como causa de migração forçada 

é a falta de água. De acordo com Piguet, o número de pessoas que sofre com as 

secas é aproximado ao de pessoas que sofre com enchentes e furacões. A autora cita 

estudos, que apontam que as principais vítimas da falta de água estarão localizados 

na África e na Ásia195. 

Diferentemente de algumas causas de migração mais recentes, que vêm 

ganhando força por conta das mudanças climáticas, a migração por conta de secas já 

existe há mais tempo. Como ilustração desse fenômeno é possível citar fluxos 

migratórios na África, no Oriente Médio e até na América do Sul (Brasil e Argentina)196. 

Todavia, assim como no primeiro caso, os especialistas acreditam que o 

número de emigrações por conta das secas ainda é pequeno, já que a tendência é 

que as pessoas apenas migrem no interior de seu país. Isso, claro, partindo-se do 

pressuposto de que esse fenômeno manterá a incidência que já é experimentada197.  

Por fim, ao contrário dos dois casos anteriormente citados, a possibilidade de 

movimentação internacional de pessoas por conta da mudança no nível do mar é 

considerável. Diferente das enchentes e furacões, esse fenômeno se manifesta a 

longo prazo e, via de regra, não é reversível198.  
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Também é interessante destacar que nesse caso é possível calcular de forma 

mais precisa quantos serão os afetados por esse evento, já que existem mais registros 

sobre as populações que vivem na costa. Apesar de que a região localizada no nível 

do mar seja apenas 2.2% das terras habitáveis, 10.5% da população mundial vive 

nessas áreas199. 

Todavia não é possível afirmar que todas essas pessoas se tornarão 

refugiados, já que o fenômeno deverá ocorrer ao longo de anos200.  

Dessa forma, podemos perceber que as mudanças climáticas tendem a 

aumentar o número de pessoas que irão se deslocar, seja por secas, furacões, ou o 

aumento do nível do mar. É preciso ter em conta também, por outro lado, que esforços 

políticos e atitudes organizadas podem diminuir o número de pessoas que venham a 

precisar se deslocar201. 

A definição do que será considerado refugiado climático deverá ser feita com 

cuidado, uma vez que a pintura de um cenário alarmante pode acarretar medidas 

xenofóbicas por parte dos países desenvolvidos202.  

Mais do que isso, a definição de refugiado climático deve ser feita com 

cuidado, porque é preciso levar fatores políticos e econômicos em conta. 

Simplesmente incluir os deslocados por razões climáticas no rol de refugiados da 

Convenção de 51 seria uma solução simplista. Isso porque tal inclusão poderia 

implicar que simplesmente por receber os refugiados climáticos os países 

desenvolvidos estariam fazendo sua parte no combate aos problemas das mudanças 

climáticas, não levando em conta as diferentes responsabilidades de cada país, 

conforme o Direito Internacional do Meio Ambiente estabelece203. 
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Isso se torna um problema porque os países desenvolvidos são os principais 

responsáveis pelas mudanças climáticas, e são os que detém recursos e tecnologias 

capazes de tentar encontrar solução para o problema. Assim, o ideal seria que esses 

países auxiliassem os países em risco para que sua população não precisasse migrar, 

ao invés de apenas receber os refugiados. De outro lado, já existem pessoas se 

deslocando por questões climáticas que necessitam de um estatuto jurídico que as 

ampare, e ajudar pessoas nessa situação é um dever humanitário204. 

Assim, conclui-se que sim, é necessário um estatuto que trate dos refugiados 

ambientais que já existem, e que virão a existir, mas que isso deve ser feito com 

parcimônia, levando-se em conta também a situação dos países em risco. 

Passaremos, no próximo ponto, a uma análise jurídica da questão205.  

Importante destacar que ao longo do próximo ponto o termo “refugiados 

ambientais” também será utilizado. Ainda não existe, na doutrina, consenso sobre a 

denominação dada àqueles que se deslocam por questões ambientais. Para alguns, 

os termos refugiado climático e refugiado ambiental são sinônimos, podendo ser 

usados nas mesmas situações,206. 

Para outra corrente, apesar de semelhantes, os termos possuem pequenas 

diferenciações. Para esta corrente, refugiados ambientais são todos aqueles que 

precisam deixar seu país de origem por motivos relacionados ao meio ambiente, que 

tornem sua residência naquela região insustentável. Já os refugiados climáticos, por 

sua vez, são as pessoas que se veem obrigadas a deixar seu país por eventos 

decorrentes das mudanças climáticas, como enchentes, furacões e secas. Assim, 

conclui-se que todo refugiado climático é um refugiado ambiental, mas nem todo 

refugiado ambiental é um refugiado climático207. 
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Como exemplos de casos que criariam refugiados ambientais, mas não 

climáticos, podemos citar acidentes industriais de grande porte, ou uso de armas 

químicas contaminando um rio, que tornem impossível a continuidade das pessoas 

em determinada região e force seus habitantes a migrar. Outro exemplo são as vítimas 

de desastres naturais não influenciados pelo aquecimento global, como o terremoto 

que afetou o Haiti208.  

De toda forma, o uso do termo “refugiado ambiental” não compromete a 

análise da questão no presente trabalho já que, mesmo tendo como base a corrente 

que diferencia os dois termos, o conceito de refugiado climático está contido no de 

refugiado ambiental e, portanto, o que se aplica aos refugiados ambientais é também 

aplicável aos refugiados climáticos.  

 

3.2. A LACUNA JURÍDICA DOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS 

 

Nos últimos anos, o número de refugiados ao redor do globo vem crescendo, 

e dentre essas pessoas estão aquelas que têm de deixar suas casas devido a 

problemas ambientais. O que destaca esse grupo, contudo, é o fato de que ainda não 

existe um código jurídico que abarca esses casos, conforme já apontado nesse 

trabalho. Essa lacuna, muitas vezes, não é apenas do Direito Internacional, mas 

mesmo da legislação dos países, nos casos de migração dentro do próprio Estado. 

Diferentemente dos refugiados definidos na Convenção de 1951 de Genebra, essas 

pessoas não possuem institutos próprios para defendê-las na situação de 

vulnerabilidade em que se encontram209. 

Além disso, os problemas relacionados ao meio ambiente podem gerar 

conflitos, a exemplo do caso do Sudão do Sul, e alguns desses conflitos podem chegar 

até à esfera internacional, como é o caso dos conflitos por conta da questão hídrica 

que acontecem na África. Todos esses conflitos tendem a fazer com que as pessoas 
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migrem e, a partir desse movimento, podem surgir até novos conflitos. Por isso, a 

atenção à questão dos refugiados climáticos é fundamental210. 

Há também o fato de que muitas vezes os danos ambientais podem ser 

usados como estratégia em conflitos, com o intuito de prejudicar o adversário. Quando 

isso é feito em países mais pobres, existem grandes chances de que isso cause a 

migração de pessoas, já que o governo dificilmente terá os meios necessários para 

reverter essa situação211. 

Na verdade, como nos demais casos que motivam o deslocamento de 

pessoas, o mais provável é que a maioria desses refugiados acabem deixando países 

em desenvolvimento, que não tem a estrutura necessária para enfrentar a questão. 

Deve-se levar em conta que a imigração tende a ser a última alternativa e, devido a 

falta de estrutura, é mais provável que a situação chegue a esses extremos em países 

que ainda estão em desenvolvimento. Contundo, impende destacar que os países 

desenvolvidos não estão imunes à questão, principalmente quando as mudanças 

climáticas que enfrentamos são levadas em consideração212. 

Um exemplo de refugiados ambientais próximo da realidade brasileira é o 

caso dos haitianos, atingidos por um terremoto tornou a situação no país, já 

problemática por conta da pobreza extrema, insustentável. O que fez com que muitos 

deles viessem para o Brasil recomeçar suas vidas.  

Para o estudo dessa questão, inicialmente é importante destacar a diferença 

entre deslocado e refugiado, que são modalidades diferentes de migrantes. 

Deslocados são as pessoas que se deslocam dentro do seu país, buscando uma vida 

melhor. Ainda que se desloquem pelos mesmos motivos que os refugiados, como não 

deixam seu país de origem, não são considerados refugiados, e se mantém sob a 

jurisdição de seu país de origem. Esse conceito poderia ser aplicado, por exemplo, 
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aos migrantes nordestinos que vieram para o Sudeste por conta da seca, ou aos 

deslocados por conta do desastre de Mariana213. 

Por sua vez, o conceito de refugiado, como já indicado ao longo desse 

trabalho, abarca as pessoas que estão fora de seu país temendo ser perseguido por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas e que não 

pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país214. 

Conforme já discutido nesse trabalho, esse conceito, a priori, não seria 

aplicável aos refugiados ambientais ou climáticos, que não se enquadram na definição 

de refugiado da Convenção de Genebra de 1951. Para Carolina de Abreu Batista215, 

o Direito Internacional está constantemente sendo desafiado pelas questões sociais, 

políticas e econômicas. Ela acentua que alguns ramos do Direito Internacional 

poderiam englobar a questão dos refugiados climáticos, são eles: o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional dos Refugiados, o Direito 

Internacional Humanitário, o Direito Internacional das Migrações, o Direito 

Internacional do Meio Ambiente, o Direito Internacional das Mudanças climáticas e o 

Direito dos Desastres Ambientais216.  

Afirma ainda Carolina de Abreu Batista217, que além das normas 

internacionais de hard e soft law, devem ser consideradas também as normas 

internas, os princípios gerais e específicos de direito internacional, a prática dos 

Estados em matéria de proteção internacional da pessoa humana relativa a esses 

campos do Direito Internacional Público e a jurisprudência dos tribunais internos e 

internacionais atinentes à matéria, para garantir a maior proteção jurídica possível aos 

refugiados climáticos. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos ganhou força ao longo do século 

passado, e parte da ideia de que o Estado não possui soberania absoluta sobre as 
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pessoas sob sua jurisdição, sejam elas nacionais ou não. Os Direitos previstos nesse 

ramo do Direito Internacional são aplicáveis a qualquer pessoa, e os Estados ficam 

sujeitos a um sistema de monitoramento para a observância desses direitos, já 

existindo instituições internacionais destinadas a salvaguardar os direitos das 

pessoas. Assim, apesar da inexistência de um estatuto aplicável aos refugiados 

climáticos, os Direitos Humanos seriam aplicáveis a eles, conforme destaca Carolina 

Claro218: 

 

Aos “refugiados ambientais” aplicam-se também todas as normas 

relativas à proteção dos direitos humanos aos migrantes e todas as 

normas, princípios e costumes relativos à proteção internacional da 

pessoa humana em tempos de paz ou de guerra.  O DIDH, assim, é o 

ramo do DIP que mais possui instrumentos de proteção geral aos 

“refugiados ambientais”, sendo passíveis de aplicação, ainda, os 

sistemas de monitoramento para determinação do cumprimento dos 

direitos dos “refugiados ambientais” enquanto direitos atinentes à sua 

condição humana.  

 
 

O Direito Internacional dos Refugiados, baseado na Convenção de 1951 de 

Genebra, tem como objetivo proteger as vítimas de perseguições, conforme já 

discutido amplamente no capítulo anterior. A proteção aos refugiados, e aqui fala-se 

no conceito lato sensu de refugiado, passa por tratados universais, globais e regras 

de softt law. Sua contribuição para um estatuto jurídico dos refugiados ambientais 

pode ser alargando o conceito de refugiado – apesar de essa não ser a solução ideal-

, como servir de base para a criação de um estatuto normativo para esse caso219. 

Assim, o Direito Internacional dos Refugiados poderia auxiliar na questão dos 

refugiados climáticos através da Convenção de Genebra de 1951 e do Protocolo sobre 

a aplicação do instituto, de 1967; dos princípios norteadores do deslocamento interno, 

de 1998 e das Convenções de 1954 e 1961 sobre Apatrídia220.  
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Para alguns pensadores, os países poderiam fazer uma interpretação mais 

benéfica da Convenção de 51, mas isso não leva em conta que a tendência dos países 

desenvolvidos é justamente o contrário disso. Além disso, para que tal flexibilização 

fosse possível, seria necessário adotar os desastres ambientais como causa da 

perseguição, e desconsiderar os fatores subjetivos expressos na Lei. Essa 

relativização, portanto, exige muitas interpretações a partir do texto legal, 

interpretações que muitas vezes se esbarram com o limite possível de flexibilização 

das normas, motivo pelo qual se torna pouco viável221.  

Já os princípios norteadores de deslocamento interno, apesar de válidos por 

assegurarem os direitos mínimos aos deslocados, contemplam apenas aqueles que 

migraram dentro de seu próprio país, não sendo apto para resolver a questão dos 

refugiados em escala internacional. Tampouco as Convenções sobre Apatrídia tocam 

no tema dos refugiados climáticos. Percebe-se, portanto, que as normas gerais de 

Direito Internacional dos Refugiados, por mais que possam servir de paradigma, não 

são destinadas aos refugiados climáticos222. 

Uma observação interessante é sobre o princípio do non-refoulement (não 

devolução), que impede o retorno compulsório de refugiados ao seu país de origem. 

Como norma principiológica e que, portanto, não depende de um dispositivo expresso 

que o consagre, já pode ser aplicado de plano aos refugiados climáticos, vedando sua 

devolução compulsória. Além disso, já consiste a norma em um parâmetro a ser 

levado em conta para a elaboração das normas sobre os refugiados climáticos223. 

O Direito Internacional Humanitário, por sua vez, foi criado com o objetivo de 

prestar auxílio para pessoas atingidas por conflitos internos ou entre Estados. Ele até 

pode ser aplicado para refugiados ambientais, caso os desastres sejam usados como 

estratégia em conflitos, mas não se aplica a todo o grupo dos refugiados ambientais, 

excluindo, por exemplo, os refugiados climáticos224. 
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Já os tratados internacionais sobre migração, apesar de não se destinarem 

diretamente aos refugiados climáticos, possuem alguns dispositivos que podem ser 

aplicados a esse grupo. Por exemplo, o art. 13 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que define que toda a pessoa tem direito de se locomover dentro das 

fronteiras de um Estado e de estabelecer residência ali225.  

Outro ramo no qual existe grande pressão para que haja a regulamentação 

da questão dos refugiados climáticos é o Direito Internacional do Meio Ambiente, ramo 

que foi pouco desenvolvido até o século XX. As normas do Direito Internacional do 

Meio Ambiente tem sido basicamente princípios, que objetivam mais do que tudo 

firmar deveres morais aos signatários, do que estabelecer deveres e punições pelo 

não cumprimento destes. Não existe, até o momento, dispositivo que trate dos 

refugiados climáticos no Direito Internacional do Meio Ambiente, todavia, com a 

possibilidade das mudanças climáticas a pressão para que eles sejam incluídos 

nesses tratados é cada vez maior226. 

Já o Direito das Mudanças Climáticas, ramo específico do Direito Internacional 

Ambiental, trata diretamente da questão dos refugiados climáticos no Acordo de 

Cancun e na Decisão nº 03 da COP 18, apesar de ser uma discussão ainda inicial. 

Além disso, com as mudanças climáticas, cada vez mais documentos, especialmente 

de soft law, vêm reconhecendo a correlação entre direitos humanos e mudanças 

climáticas, como as Resoluções 7/23 de 2008, 10/04 de 2009 e 18/22 de 2011, todas 

do Conselho de Direitos Humanos. Carolina de Abreu Batista, destaca o seguinte 

acerca desses documentos227: 

 

A importância das resoluções acima citadas são que o mais alto órgão 

de direitos humanos da ONU: (i) reconhece a correlação entre o 

exercício dos direitos humanos e a mudança do clima; (ii) compreende 

que a mudança climática é um problema global que precisa de solução 

igualmente global por meio de cooperação entre todos os atores 

governamentais e não governamentais (iii) procura conhecer melhor o 
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tema por meio da convocação de seminários e relatórios sobre as 

implicações das mudanças do clima nos direitos humanos e busca 

promover maior interação com outros órgãos da ONU que tratam do 

tema (como UNFCC, PNUMA e PNUD); e (iv) demonstra, 

repetidamente, que o tema das mudanças climáticas permanece na 

sua agenda (de órgão de direitos humanos). As medidas tomados pelo 

conselho e pelos demais órgãos da ONU em torno das relações entre 

direitos humanos, meio ambiente e mudanças climáticas é importante 

do ponto de vista político, em que o tema é levado ao debate e no qual 

os países (principalmente os mais afetados pela mudança e 

variabilidade climáticas) têm oportunidade de se fazerem ouvir sobre 

o tema, e também sob a perspectiva do direito internacional, que as 

resoluções têm caráter de soft law. 

 

 

Por fim, o Direito dos Desastres Ambientais tem por escopo buscar soluções 

antes, durante e depois dos desastres. Além da óbvia função de prevenção de 

desastres, que já contribui com a questão dos refugiados, impedindo que as pessoas 

tenham de migrar, as entidades relacionas ao tema têm uma função importante, no 

sentido de dar apoio aos refugiados climáticos. O direito dos desastres ambientais não 

pode ser apenas pautado na resolução de danos materiais às áreas, mas também 

deve se pautar no apoio às vítimas desses desastres228.  

Podem ser levados em consideração, da mesma forma, os tratados regionais 

que adotam um critério mais flexível para a conceituação de refugiado, que poderia 

abarcar o caso dos refugiados climáticos. Exemplo disso é a Declaração de 

Cartagena, que foi reiterada pela Declaração de São José para Refugiados e Pessoas 

Deslocadas de 1994, que compõem a base normativa do Sistema Interamericana de 

Direitos Humanos, e a Organização da Unidade Africana229. 

Nesses casos, para as regiões sob a jurisdição da Organização da Unidade 

Africana e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o ideal é que, além das 

hipóteses previstas na Convenção de Genebra e no Protocolo de 1967 sobre os 

refugiados, sejam levadas em consideração também as hipóteses mais abrangentes 

desses tratados regionais quando alguém solicita o refúgio. Esses documentos, 
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contudo, não capazes de enfrentar a questão dos refugiados climáticos por 

completo230. 

Isso porque, quando tratamos das Declarações vigentes na América, apesar 

da louvável iniciativa de adicionar às causas consideradas como geradoras do direito 

ao refúgio a ameaça a vida, segurança ou liberdade das pessoas por conta da 

violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação 

maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado 

gravemente a ordem pública, tais declarações são apenas recomendações, não 

possuindo efeito vinculativo aos Estados signatários231 . 

Para além disso, outra questão problemática é o fato de que essas normativas 

são regionais, não podendo ser invocadas universalmente em qualquer ponto do 

globo, não sendo capaz de enfrentar a questão dos refugiados climáticos em sua 

totalidade, tendo em vista que essa questão não atingirá apenas essas regiões. Nesse 

contexto, um dos principais desafios inerentes à questão é a necessidade de um 

tratado de amplitude global e vinculativo que trate do tema232. 

Para Patrícia Scalco233, diante da previsão de aumento no número de 

refugiados climáticos até 2020, é necessário que algo seja feito com relação a situação 

dessas pessoas. A autora ressalva que, apesar do não reconhecimento da condição 

de refugiados, os refugiados climáticos possuem os direitos humanos mínimos, quais 

sejam, o direito à vida e o direito à dignidade.  

Contudo, a efetividade desses direitos se torna extremamente relativa, 

principalmente quando não existe nenhuma vinculação dos Estados. Além disso, é 

fato incontroverso que mesmo as pessoas reconhecidas como refugiados pela 

Convenção de Genebra de 1951 muitas vezes enfrentam situações altamente 

degradantes, sendo privadas de direitos considerados mínimos. Com base nisso, é 

possível imaginar as situações às quais os refugiados climáticos estarão expostos 
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caso não haja a criação de uma norma que obrigue os Estados que os recebem a 

garantir uma estrutura mínima.  

A concessão do status de refugiado aos migrantes por razões ambientais é 

importante por conta do status que ela garante a esses indivíduos. Se tomarmos por 

base a Convenção de Genebra de 1951, o status de refugiado garantiria a essas 

pessoas: o direito à assistência material e jurídica;  a proibição de ser forçado a 

retornar ao Estado de origem (non refoulement); o direito a uma vinda segura 

(repatriação voluntária);  obrigação de acolhida do país em que o indivíduo optou por 

refúgio (integração local) ou um país terceiro (reassentamento), dentre outras234. 

No caso, a criação de uma norma é tão importante, porque a tendência 

internacional, principalmente dos países desenvolvidos, é a de que os direitos 

atribuídos aos refugiados sejam dados ao menor número de pessoas possível, logo, 

é difícil imaginar a extensão desse direito a outros grupos, a menos que haja uma 

norma que expressamente assim determina235. Nesse sentido pontua Éricka Pires 

Ramos236: 

 

Contudo, é importante salientar que os principais instrumentos 

internacionais de proteção a refugiados de alcance universal 

permanecem restritivos no tocante aos critérios para a concessão dos 

status de refugiado, havendo uma forte tendência para que assim 

permaneça, reflexo direto do enrijecimento das políticas de imigração, 

especialmente no caso da Europa e dos Estados Unidos. 

 

Apesar dessa tendência, alguns pesquisadores defendem a possibilidade de 

uma flexibilização do conceito de refugiado para abarcar também os refugiados 

climáticos. Nesse sentido, aponta Liliana Jubilut237: 
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Diferentemente das vítimas de perseguição, as pessoas que se 

deslocam em razão de um desastre ambiental podem, em geral, valer-

se da ajuda e do suporte do próprio governo, mesmo que tal suporte 

seja limitado. Isso não se confunde com a situação em que o agente 

perseguidor utiliza a degradação ambiental como meio de 

perseguição. Neste caso, a razão da perseguição pode ser uma das 

previstas na Convenção de 1951, e a forma de perseguição é o dano 

ambiental; assim, trata-se de um refugiado. Nesse sentido, deve-se 

estabelecer o fundado temor de perseguição. 

 
 

Essa flexibilização seria possível, partindo-se do pressuposto de que 

refugiados são aqueles que sofrem perseguição. Assim, ao considerar que as 

catástrofes ambientais podem ser utilizadas na perseguição a um grupo, seria 

possível incluir esses grupos à categoria de refugiados ambientais.  

Essa proposta é ineficaz por alguns motivos: o primeiro deles, é o fato de que 

esse alargamento não contempla todos os refugiados ambientais. Até é possível 

imaginar esse raciocínio sendo aplicado no caso em que pessoas deixam uma área 

contaminada por armas químicas, por exemplo, mas muitos problemas ambientais 

que podem provocar migrações não podem ser atribuídos à ação de um perseguidor. 

Se tomarmos os refugiados climáticos como aqueles que deixam seus lares por conta 

do aquecimento global, por exemplo, nenhum deles poderá ser beneficiado por esse 

entendimento, visto que o aquecimento global não pode ser atribuído a um 

perseguidor238.  

Além disso, o entendimento não leva em consideração o fato de que a 

perseguição que gera o direito ao status de refugiado está conectada a alguns motivos 

específicos, que são: raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, ou 

seja, temas completamente alheios aos desastres climáticos e ambientais239.  

Por fim, tal posição não considera o posicionamento atual da comunidade 

internacional com relação aos refugiados. Diante da postura de alguns países sobre 

os refugiados, em especial os desenvolvidos, é improvável que um alargamento das 
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hipóteses que dão cabimento ao refúgio feita a partir de interpretações seja vista com 

bons olhos240.  

Assim, diante do não cabimento da definição de refugiado da Convenção de 

Genebra ao caso, os tratados regionais podem ter um papel de destaque, 

considerando sua competência subsidiária para tratar das questões relativas aos 

Direitos Humanos. Nesse aspecto, a Declaração de Cartagena e a Convenção da 

Unidade Africana deram importantes passos, mas que precisam ser aprofundados241.  

Atitudes de Governos, como o das Ilhas Maldivas, que diante da possibilidade 

de seu desaparecimento por conta do nível do mar solicitou a inclusão dos refugiados 

ambientais à Convenção de Genebra também podem ser importantes242.  

Diante do exposto, nota-se que não existe ainda um instrumento vinculante e 

universal que trate da questão dos refugiados climáticos. Embora o tema já tenha 

surgido algumas vezes ao longo do trabalho de algumas entidades, os ramos do 

Direito Internacional que já os mencionaram fizeram isso de forma tangencial, não 

enfrentando a questão a fundo.  

O resultado disso é a ausência de mecanismos que possam atender 

especificamente as necessidades dessas pessoas, levando em consideração o 

contexto que as obrigou a migrar e, mais do que isso, não existe um plano global de 

ação para o problema, que tende a crescer. Assim, ao longo do próximo ponto, 

discutiremos algumas das soluções possíveis.  

 

3.3. DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
 

Para Carolina Claro243 é possível identificar três principais linhas para a 

resolução da questão dos refugiados climáticos. São elas: Alteração da Convenção 
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sobre Refugiados, um Tratado específico que verse sobre a questão dos refugiados 

climáticos e a garantia de proteção feita por meio de uma Resolução da ONU, a 

exemplo do que foi feito com os Princípios Norteadores do Deslocamento Interno de 

1998. Para esta pensadora, o Tratado especifico sobre refugiados e a resolução são 

viáveis, diferentemente da pura e simples inclusão dos refugiados climáticos no rol da 

Convenção sobre os refugiados244. 

Para além disso, Carolina Claro defende que antes mesmo de se elaborar um 

instrumento normativo sobre a questão, é possível garantir a segurança dos 

refugiados climáticos por meio de uma governança migratória global245. 

Nessa linha de intelecção, reconhece-se que o Direito dos Tratados 

Internacionais, os princípios de Direito Internacional e a Jurisprudência Internacional 

têm um papel primordial nessa questão, tanto na hipótese de criação de um novo 

tratado sobre refugiados climáticos, quanto na garantia de direitos para essas pessoas 

por meio de uma governança migratória global. O que a autora propõe, portanto, é um 

retorno para as fontes do Direito Internacional, analisando sua possível aplicabilidade 

na questão dos refugiados climáticos246. 

Os tratados internacionais desempenham importante papel de estimular ou 

reprimir alguns comportamentos. As normas que podem ser usadas para estimular ou 

reprimir posturas, de acordo com a autora, podem ser tanto os dispositivos expressos 

das normas internacionais, como os princípios celebrados pelos tratados247. 

Para alguns autores, como Ana Carolina Barbosa Pereira Matos e Tarin 

Mont’Alverne, a única solução possível para a questão dos refugiados climáticos seria 

a celebração de um tratado próprio, que estabeleça um conceito capaz de considerar 

as implicações locais, regionais e globais desse problema, levando em consideração 

as responsabilidades de cada país. Contudo, Carolina Claro destaca o fato de que a 

                                                           
244 CLARO, Carolina de Abreu Batista. A Proteção dos “Refugiados Ambientais” no Direito 

Internacional. Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015. 

245 Ibid. 

246 CLARO, Carolina de Abreu Batista. A Proteção dos “Refugiados Ambientais” no Direito 

Internacional. Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015. 

247 Ibid. 



76 

 

 

maioria dos Estados não parecem muito entusiasmados com a ideia de incluir mais 

pessoas no rol de refugiados, sendo a matéria alvo de forte oposição. Além disso, a 

autora em tela chama atenção para a demora que a celebração de um novo tratado 

acarretaria. Nesse aspecto248: 

 

Ademais, a demasiada demora nas fases de consagração de um 

tratado internacional sobre o reconhecimento e a proteção jurídica dos 

“refugiados ambientais” impediria a efetiva proteção dessas pessoas, 

com instrumentos e instituições existentes, até que tal tratado 

estivesse em vigor, o que, a julgar sobre os tratados globais sobre 

migrações internacionais, poderia levar anos ou décadas.  

 

Mesmo assim, a postura dos especialistas continua sendo a de elaboração de 

um tratado, de hard law, com o intuito de tratar o tema. Alguns defendem que o tratado 

deve fazer parte do Direito Internacional dos Refugiados, mas há quem entenda que 

a questão deva ser tratada no bojo do Direito Internacional do Meio Ambiente. Existem 

já tentativas de realizações nesse sentido249. 

Como já citado, as Ilhas Maldivas pediram a inclusão dos refugiados 

climáticos no rol de refugiados previsto na Convenção de Genebra de 1951. Existem, 

também, propostas para a criação de tratados dedicados especificamente à questão 

dos refugiados climáticos e ambientais, tais como a Convenção para as Pessoas 

Deslocadas pela Mudança do Clima, de 2009, e o Projeto de Convenção Relativa ao 

Estatuto Internacional dos Deslocados Ambientais, de 2010. A primeira foi elaborada 

na forma de artigos científicos, não exatamente na forma de tratado. A segunda 

proposta foi feita na forma de tratado, e era considerada uma das propostas mais 

completas na questão dos “refugiados ambientais”250. 

                                                           
248CLARO, Carolina de Abreu Batista. A Proteção dos “Refugiados Ambientais” no Direito 

Internacional. Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015., p. 137. 

249 CLARO, Carolina de Abreu Batista. A Proteção dos “Refugiados Ambientais” no Direito 

Internacional. Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015. 

250 Ibid. 



77 

 

 

De acordo com o Projeto de Convenção Relativa ao Estatuto Internacional dos 

Deslocados Ambientais seria considerado refugiado, em linhas gerais, aqueles que 

confrontados por distúrbio agudo ou insidioso em seu ambiente, afetando suas 

condições de vida, se vê obrigado a migrar, deixando com urgência seu local de 

habitação251. 

Assim, de acordo com o projeto, seriam considerados refugiados ambientais 

as pessoas que fossem obrigadas a deixar o seu local de vida por questões ambientais 

– decorrente ou não da ação humana –, migrando dentro ou fora de seu país de 

origem. Além disso, o projeto previa a criação de um órgão com o objetivo de atender 

os refugiados climáticos, com status de agência especializada da ONU, ele fiscalizaria 

os projetos internos e internacionais, além de acompanhar a observação das 

disposições do tratado. O órgão seria responsável, da mesma forma, pela realização 

de eventos com a participação dos Estados-parte e pela criação de um fundo com o 

objetivo de prestar apoio material e financeiro aos refugiados252. 

Existem também propostas para a questão realizadas por meio de soft law. 

Dentre elas, podemos destacar a proposta de Mayer, que consiste na criação de uma 

resolução da Assembleia Geral da ONU, que organizaria a criação de um projeto de 

assistência aos refugiados climáticas através de acordos bilaterais ou regionais, 

formando uma rede de proteção a essas pessoas, além de criação de um fundo para 

assistência dessas pessoas253.  

Apesar de interessante, visto que o quórum para aprovação de uma resolução 

da ONU é menor do que para a celebração de uma convenção, a iniciativa pode ter a 

mesma resistência. Além disso, caso os países que recebem a maior parte dos 

refugiados não manifestem anuência para essa resolução ela pode estar fadada a já 

nascer sem eficácia254. 
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Outro mecanismo que poderia ser utilizado para a proteção dos refugiados 

climáticos, e que foi discutido, é a Comissão de Direito Internacional da ONU para 

pessoas em caso de desastre. Sobre o tema, foi discutida uma Convenção, o que 

poderia auxiliar as vítimas de problemas ambientais, tendo em vista que, de acordo 

com os artigos preparados ao longo da discussão da Convenção255: 

Desastre significa um evento calamitoso ou séries de eventos 

resultando em perda generalizada de vida, grande sofrimento e 

angústia ou dano material ou ambiental de larga escala, seriamente 

perturbando, desse modo, o funcionamento da sociedade.  

 

Além de visar a estabelecer um tratamento que garanta a dignidade dos 

atingidos, o projeto também estabelecia uma série de deveres para os Estados, tanto 

os afetados como os demais Estados da comunidade Internacional. Dentre eles256: 

• Dever de cooperar; 

• Dever de reduzir o risco de desastres; 

• Dever do Estado afetado em buscar ajuda externa. 

 

O dever de cooperar engloba não só a cooperação entre os Estados, mas 

também uma colaboração com a ONU e com as ONGS. A partir desse dever poderia 

ser criado, por exemplo, um sistema de alarme usado para anunciar os desastres, seu 

local, sua magnitude e, assim, traçar um plano para a alocação das pessoas 

afetadas257.  

Já com relação ao Estado afetado, o projeto previa não só a obrigação de 

prestar assistência às pessoas afetadas, como a obrigação de buscar auxílio 

internacional caso não possua meios de enfrentar o problema, ou caso já os tenha 

esgotado258. 
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Essa obrigação surgiu diante de casos em que Estados se recusaram a prestar 

auxílio a populações vítimas de desastres, por questões políticas. Outra questão 

sensível é a interferência na soberania de um Estado que a intervenção de um outro 

Estado vizinho, principalmente em se tratando de um rival político, pode causar. Para 

buscar contornar a questão, o projeto estabelece que o Estado vítima do desastre irá 

coordenar as ações visando auxiliar as vítimas, e deverá anuir com o auxílio recebido 

devendo, contudo, ser razoável nos seus posicionamentos, não se opondo de forma 

arbitrária ao recebimento de auxílio de determinados Estados259. 

Apesar de não tratar especificamente dos refugiados ambientais, essas 

previsões podem ser-lhes aplicadas, principalmente as vítimas de catástrofes 

repentinas, como refugiados vítimas de furacões ou enchentes260.  

Outra fonte de Direito Internacional são os costumes. Estes não precisam ser 

expressamente aceitos pelos países, como no caso dos Tratados, e muitas vezes os 

tratados tornam expressos os costumes já existentes261. 

Essa fonte poderia auxiliar na situação dos refugiados climáticos, pois existe a 

tendência de estados reconhecerem o refúgio em situações extremas, o que pode 

também ser aplicado ao caso dos refugiados climáticos, mesmo que não tenham essa 

condição formalmente reconhecida pela Convenção de 1951. Essa tendência, 

chancelada pela postura dos Estados (elemento objetivo) e a opinio juris (elemento 

subjetivo), poderia ser utilizada para que os Estados prestassem assistências aos 

refugiados climáticos262. 

Por fim, temos os princípios do Direito Internacional. Eles fornecem as bases 

do Direito Internacional, por meio da existência, ou não, de um arcabouço normativo 
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que as defina, atuando de forma autônoma com relação aos tratados e aos costumes, 

constituindo-se de fonte primária e supletiva do Direito Internacional263.  

Nesse sentido, chama a atenção o fato de que não existe documento que 

enumere quais são os princípios do Direito Internacional Ambiental, sendo livre a 

aplicação de princípios reconhecidos para a resolução dos casos. Alguns dos 

princípios citados na Carta da ONU são: o princípio da igualdade de direitos, o 

princípio da cooperação, o princípio da autodeterminação dos povos, o princípio da 

proibição da ameaça ou do uso da força, o princípio da solução pacífica de 

controvérsias, o princípio da não intervenção, o princípio da igualdade soberana entre 

os Estados e o princípio da boa-fé nos compromissos assumidos pelos Estados264. 

Para alguns autores, os princípios seriam responsáveis pela fragmentação do 

Direito Internacional, por serem tão abertos. Para outros, a função maior dos princípios 

seria basear o law making, razão pela qual acreditam que eles possuem pouca 

aplicação prática, como norma265. 

Os princípios, mais do que tudo, representam a liberdade política que os 

Estados possuem de deliberar sobre temas polêmicos, que necessitam de uma 

resolução imediata. Eles são muito úteis, especialmente nas situações de lacuna 

jurídica, firmando as bases para a análise do assunto o que, por vezes, origina normas 

de direito costumeiros, com uma aplicação mais sedimentada do princípio, que depois 

pode ser traduzida em um tratado266.  

Assim, é possível perceber que os princípios de Direito Internacional podem ser 

de grande utilidade para o tema dos refugiados climáticos. Mais do que isso, é 

necessário que sejam criados princípios ligados à questão. Desse modo cabe uma 

análise de alguns dos princípios que poderiam contribuir para a questão: Iniciemos 
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com os Princípios da Humanidade, da Proteção Humanitária e da Acolhida 

Humanitária, que têm significados similares, mas que não se confundem267.  

O princípio da Humanidade está baseado no imperativo moral de proteção à 

pessoa humana, especialmente ligado ao direito a vida e à incolumidade física e 

psíquica de todas as pessoas. Tal princípio, ao longo de seu desenvolvimento, deu 

origem a outros dois: o princípio da proteção humanitário e o princípio da acolhida 

humanitária. Passemos a análise detalhada de cada um deles268. 

O princípio da Humanidade está relacionado com a ideia de proteção 

internacional aos direitos da pessoa humana. Ele se aplica a qualquer pessoa, em 

tempos de guerra ou paz, e vai contra qualquer ato que ameace uma pessoa. Ele vem 

do conceito incutido na humanidade, que consagra a solidariedade e a compaixão ao 

próximo. Esse princípio pode ser a base para a proteção internacional dos refugiados 

climáticos enquanto não surge um tratado capaz de regular a situação269. 

Já o princípio da Proteção Humanitária tem origem nas Convenções de 

Genebra de 1864, 1929 e 1949, originalmente é aplicável às pessoas em situação de 

guerras conflitos e, aos poucos, passou a ser aplicado também às pessoas vítimas de 

crises ambientais270. 

A principal diferença entre o princípio da Proteção humanitária e o Princípio da 

Humanidade é que este se destina à proteção da dignidade humana diante de 

situações adversas no geral, enquanto a proteção humanitária é aplicada diretamente 

nas questões de conflito armado e desastres ambientais271. 
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Este princípio, junto do princípio da Humanidade e do Princípio da solidariedade 

tem sido o princípio que justifica a intervenção dos Estados, bem como ONGS e 

demais organismos do Direito Internacional nos casos de desastres ambientais272. 

Como se percebe, o princípio da Proteção Humanitária está contido no princípio 

da Humanidade. A distinção acaba sendo mantida porque a Proteção Humanitária 

está prevista em tratados, possuindo obrigatoriedade questionável, ao passo que o 

princípio da Humanidade não possui obrigatoriedade, decorrendo da consciência 

humana de prestar assistência aos necessitados, vítimas de situações extremas. Por 

conta disso, é crescente a tendência internacional de celebrar nos tratados a 

obrigação dos Estados de prestar tratamento humanitário e digno a todos que estejam 

em seu território273. 

Carolina Bastia de Abreu destaque que274:  

 

Dentro do princípio de proteção humanitária encontra-se o direito de 

assistência das pessoas em situações de emergência humanitária ou 

de situação que potencial ou efetivamente viole seus direitos 

humanos. Tal é o caso do Direito de assistência em situações de 

pessoas em situações de desastres ambientais. 

 

 

O direito de assistência está garantido na Convenção de Kampala (2009), que 

prevê que os Estados devem dar proteção e assistência humanitária para as pessoas 

deslocadas dentro de sua jurisdição. A Convenção é aplicável aos refugiados 

ambientais, uma vez que ela prevê expressamente que os Estados devem prover a 

proteção daqueles que foram deslocados por mudanças ambientais ou antrópicas, 

inclusive as mudanças climáticas 275. 
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Além disso, a Convenção de Kampala consagra a cooperação entre os 

Estados, que objetiva dar o melhor tratamento possível às vítimas de desastres 

ambientais e conflitos armados destacando, inclusive, a importância da participação 

de ONGS e demais entidades do Direito Internacional. Todavia, a Convenção vigora 

entre os membros da União Africana, razão pela qual, apesar de consagrar o princípio 

da Proteção Humanitária e do Direito de Assistência, possui uma obrigatoriedade 

questionável, oponível apenas a alguns Estados276. 

Por fim, o princípio da Acolhida Humanitária, desenvolvido a partir do Direito 

Internacional dos Refugiados, mais precisamente do Alto Comissariado para 

refugiados russos, determina que não é devida apenas a proteção aqueles que dela 

necessitam por motivos de humanidade, mas também é necessário o acolhimento 

dessas pessoas. O que significa dizer que não basta apenas declarar a proteção a 

essas pessoas, é preciso efetivá-la por meio da prestação de serviços básicos como 

moradia e segurança277 . 

Apesar de ser uma das principais bases para a proteção dos refugiados 

ambientais diante da Lacuna Normativa, o princípio da Humanidade e seus princípios 

derivados não são os únicos princípios que oferecem um arcabouço normativo, ainda 

que de soft law, para solucionar a questão. A seguir, passaremos à análise de outros 

princípios do Direito Internacional Público que também são pertinentes ao tema.  

O princípio da igualdade pode ser visto a partir de duas óticas: a igualdade 

entres os Estados, cuja soberania tem o mesmo peso, e a igualdade entre as pessoas, 

que devem ter os mesmos direitos e deveres278.  

O princípio está positivado na Convenção de Kampala, que prevê tratamento 

humanitário e igual para todos os deslocados e refugiados por questões ambientais e 
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conflitos armados e, na verdade, corresponde a uma das noções mais antigas do 

direito natural279. 

Do princípio da igualdade decorre também o princípio da não discriminação, 

uma obrigação positiva dos Estados de assegurar a proteção das pessoas dentro de 

seu território, vedando a discriminação em todos os âmbitos das relações humanas280. 

Esse princípio se aplica aos refugiados climáticos e ambientais, uma vez que o 

art. 3º da Convenção de 1951 sobre o Estatuto do refugiado veda a distinção entre 

eles, motivo pelo qual seria inadequado negar o status de refugiado aos refugiados 

climáticos, por conta da causa pouco usual que motivou seu refúgio281. 

Outro princípio que pode ser aplicável à questão é o princípio do non-

refoulement, previsto expressamente no art. 33 da Convenção de 1951 sobre os 

Refugiados. Tal dispositivo, contudo, não limita a aplicação desse princípio apenas 

àqueles que estão dentro da conceituação de refugiado trazido pela lei, ou que são 

oponíveis apenas aos Estados signatários da convenção. Nesse sentido, destaca 

Carolina de Abreu Batista282:  

  

O non-refoulement é a expressão máxima do DIR no sentido de que 
os Estados estão por ele obrigados e as pessoas (refugiados 
solicitantes de refúgio) por ele protegidas. O non-refoulement é 
oponível também aos Estados que não são partes da Convenção de 
1951, uma vez que ele é considerado costume internacional, 
justificado pelo fato de que todos os países tem o dever intrínseco de 
proteger pessoas sob sua jurisdição  ou dentro dos seus limites 
territoriais contra qualquer forma de perseguição que possa causar-
lhes dano ou levá-los a morte.  
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Também pode incidir no tema dos refugiados climáticos o princípio da 

cooperação, que para Carolina de Abreu Batista Claro “comporta todas as formas de 

assistência e ajuda nos campos político, social, econômico, cultural e tecnológico”283. 

Este princípio é amplo e pode ser aplicado de diversas maneiras, podendo 

estar atrelado desde incentivos econômicos até colaborações visando evitar conflitos, 

com o intuito de garantir eleições livres e democráticas ou mesmo o envio de 

medicamentos e suporte médico em situações de desastres. Em todos os casos em 

que há relações amistosas com o intuito de salvaguardar direitos humanos é possível 

dizer que, em algum grau, houve a incidência do princípio da colaboração284.  

Juntamente com o princípio da humanidade consiste em um dos princípios 

com maior possibilidade de compor o arcabouço jurídico dos refugiados climáticos e 

ambientais já que, conforme destaca Carolina Claro285:  

 

(i) a condição humana e o imperativo moral de respeito ao ser humano 
na sua totalidade justificam a proteção desse grupo vulnerável de 
migrantes forçados e (ii) a cooperação entre os atores e em todos os 
níveis é essencial para que se alcance o reconhecimento e a proteção 
dos “refugiados ambientais”, bem como para se garantir e assegurar 
a aplicabilidade desses direitos.  

 

Embora exista toda uma gama de princípios que pode e deve ser aplicada 

para a proteção dos direitos dos refugiados climáticos, eles sempre acabarão 

encontrando esses dois princípios pressupostos básicos para a proteção desse 

grupo286.  

Passemos agora ao princípio da solidariedade, que aparece como princípio 

norteador em leis internas e em tratados e convenções internacionais, dizendo 
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respeito à organização política dos Estados, por meio do alcance da democracia e 

também no campo da segurança coletiva287. Como destaca a autora, esse princípio é 

importante para a questão dos refugiados climáticos porque288:  

(i) no campo do reconhecimento, a solidariedade é importante para se 

consagrar a condição migratória, mesmo que de forma temporária, 

desses migrantes; e (ii) sob a perspectiva da proteção, a solidariedade 

justifica tanto o arcabouço normativo, atual e futuro, baseado em 

normas de soft law ou de hard law, quanto a ajuda e assistência 

promovidas diante de causas que forçaram os “refugiados ambientais” 

a migrarem de seu local de origem.  

 

Passemos agora ao estudo do princípio da precaução.  O princípio está 

presente na Declaração do Rio de Janeiro, aprovada na Rio-92, e nada mais é do que 

a avaliação do risco, das vulnerabilidades da área e da realização de pesquisa 

científica capaz de indicas as implicações que um determinado empreendimento ou 

postura terá com relação ao meio ambiente, e quais as implicações que o meio 

ambiente terá sobre eles289. Ele é balizado pela ideia de precaução, que deve ser 

tomada tanto internamente, pelos Estados, como pela comunidade internacional, 

conforme indica Carolina Claro290:  

A precaução, por esse motivo, deve ser tomada como questão chave 
nas políticas publicas de cunho doméstico e internacional a respeito 
do meio ambiente, dentro ou fora do contexto das mudanças do clima, 
pois tem a possibilidade de influenciar diretamente os “refugiados 
ambientais” no seu deslocamento e na preservação das suas 
condições de vida tanto no local de origem quando no local de destino.  
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Agora, avancemos no estudo do princípio da reciprocidade. Esse princípio é 

um princípio norteador do direito interno e do direito internacional, e é também um 

princípio normativo prático das relações internacionais291.  

Ele se baseia na ideia de igualdade entre os Estados, preceito extraído a partir 

da lógica anárquica que impera entre os países. Basicamente, consiste em dar aos 

outros Estados e seus agentes um tratamento semelhante ao tratamento que 

recebeu292. 

Por conta disso, esse princípio pode ter uma ótica positiva, quando cria o 

ambiente para uma cooperação entre os Estados, ou negativa, quando um Estado 

começa a retalhar o outro, num efeito avalanche293. 

Carolina Claro destaca quatro aspectos importantes do princípio da 

reciprocidade para os refugiados ambientais294:  

 

No que tange ao tema dos “refugiados ambientais”, a reciprocidade é 
particularmente importante sob quatro aspectos: (i) para o 
reconhecimento do “refugiado ambiental” como categoria específica 
de migrante em situação de vulnerabilidade; (ii) para a proteção dos 
“refugiados ambientais” por meio de normas gerais existentes no 
direito internacional e as que porventura existirem na ordem 
internacional, seja por meio de soft law ou de hard law; (iii) para a 
proteção dos “refugiados ambientais” nas normas internas estatais, 
especialmente quando o país de destino ou de acolhida não possui 
reconhecimento ou proteção desses migrante; e (iv) para recebimento 
dos “refugiados ambientais” no território de Estado no qual eles não 
possuem nacionalidade ou residência habitual, sobretudo quando o 
país de destino é incapaz de oferecer abrigo a esses migrantes seja 
por diminuição significativa da sua massa territorial ou em decorrência 
de um desastra ambiental, ambos tanto sob a categoria da migração 
temporária quanto da migração permanente.  
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Por fim, temos o princípio da responsabilidade, que é composto pelas ideias 

de responsabilidade compartilhada, e responsabilidade comum, porém diferenciada.  

A responsabilidade entre o Estados pode ser vista de duas formas: a primeira, sob a 

perspectiva geral, prevê que o Estado é passível de responsabilização por aquilo que 

sua ação ou omissão der causa, conforme o nexo causal295. 

Outro enfoque possível ao tema é a questão do burden-sharing, aplicável, por 

exemplo, na questão da migração internacional, desafio que é compartilhado por toda 

a comunidade internacional296. 

É também possível analisar a questão do princípio da responsabilidade a 

partir da ideia de responsabilidade comum, porém compartilhada, muito presente no 

Direito Internacional do Meio Ambiente297.  

Esse conceito de responsabilidade se baseia na ideia de que todos os Estados 

têm a responsabilidade de proteger o meio ambiente nos níveis locais e regionais, 

mas também a necessidade de levar em conta cada caso específico, tendo-se em 

consideração a relação entre as posturas que cada Estado teve e o problema 

ambiental, bem como a capacidade de contribuição de cada Estado para enfrentar o 

problema298. 

Já no tocante aos refugiados ambientais, Carolina Claro299 destaca que:  

Com relação aos  “refugiados ambientais”, o princípio da 
responsabilidade é passível de ser aplicado segundo as três 
perspectivas mencionadas: (i) a da responsabilidade internacional 
geral por ação ou omissão que venha a afetar diretamente os 
“refugiados ambientais”; (ii) a do burden-sharing no que diz respeito 
às migrações internacionais e seus reflexos na política e no direito 
nacional e internacional; (iii) a responsabilidade comum, porém 
diferencia do DIMA no que se refere à prevenção dos motivos que 
ensejam a migração forçada relacionada a eventos ambientais.  

                                                           
295 CLARO, Carolina de Abreu Batista. A Proteção dos “Refugiados Ambientais” no Direito 

Internacional. Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2015. 

296 Ibid. 

297 Ibid. 

298 Ibid. 

299 Ibid.,p. 163. 



89 

 

 

 

Conforme o apontado, inúmeros são os princípios que podem ser utilizados 

para tentar garantir uma proteção internacional aos refugiados climáticos, ainda que 

sem a realização de um tratado.  

Todavia, esses princípios são normas muito pouco definidas, que podem dar 

ensejo a práticas diversas, conforme o posicionamento dos diferentes Estados. É 

válido também lembrar que muitos desses princípios, aplicáveis às pessoas em geral, 

não tem sua aplicação efetivada pelos Estados nem mesmo com relação aos seus 

próprios cidadãos.  

Diante disso, fica o questionamento: É possível que aconteça uma proteção 

eficaz dos direitos e garantias dos refugiados climáticos sem a existência de uma 

convenção sobre o assunto?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos parâmetros metodológicos escolhidos para o desenvolvimento da 

presente pesquisa foi possível tecer algumas considerações com relação à existência 

de lacuna normativa, o que implica situação de vulnerabilidade para os refugiados 

climáticos. 

A postura da comunidade internacional parece negligente, uma vez que já 

existem alguns deslocados por conta de questões ambientais e climáticas que não 

tem sua situação regulamentada e, mais do que isso, a tendência é que o número de 

pessoas nessa situação aumente consideravelmente enquanto as mudanças 

climáticas se tornam mais comuns.  

Essa lacuna se dá, principalmente, pela ausência de uma Convenção que seja 

aplicável à maioria dos países, levando em conta que esse é um tema de interesse 

global e que deveria ter um tratamento universal. 

Em que pese a ausência de uma Convenção que trate especificamente do 

tema, existem tratados regionais como a Declaração de Cartagena, que adotam uma 

conceituação de refugiado mais abrangente do que aquela adotada pela Convenção 

de Genebra de 1951, esse tipo de documento não é oponível a todos os países, mas 

apenas à região subordinada a esses tratados.  

A resistência para a conceituação dos refugiados ambientais por meio de uma 

Convenção é devida, em grande parte, pela situação já delicada que os países – 

principalmente desenvolvidos – têm enfrentado com a questão dos refugiados 

provenientes de conflitos e perseguições, questões já previstas na Convenção de 

1951.  

Para além disso, existe um receio de uma migração em massa após uma 

regulação da questão, diante de projeções que apontam o surgimento de um grande 

número de refugiados climáticos ao longo dos próximos anos.  

Existe também uma discussão sobre a conceituação de “refugiado climático”, 

já que algumas vezes o termo “refugiado ambiental” é usado como sinônimo, às vezes 
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com significados diferentes. O termo “refugiado ecológico” também já surgiu algumas 

vezes, além de existirem teóricos do Direito Internacional que sequer concordam com 

o emprego do termo “refugiado”, já que eles não seriam formalmente considerados 

como refugiados. Para alguns autores, a exemplo de Etienne Piguet toda essa 

imprecisão terminológica contribui para a não criação de um estatuto próprio para 

essas pessoas.  

Esse posicionamento se mostra descabido. É descabido, primeiramente, por 

desconsiderar princípios como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a 

cooperação internacional, e é descabido também quando se analisa, em retrospecto, 

o direito dos refugiados.  

A verdade é que, apesar de nunca terem sido perfeitos, os instrumentos 

internacionais de proteção aos refugiados sempre tentaram se articular para enfrentar 

os problemas, buscando entregar uma solução para a realidade social que se 

impunha, ainda que isso algumas vezes significasse a ausência de um rigor formal 

propriamente dito 

Exemplo disso é o Alto Comissariado Para os Refugiados Russos, que foi 

criado pela Liga das Nações sem que houvesse, à época, um mandato específico para 

que a entidade cuidasse da questão. O entendimento, naquele momento, foi de que a 

Liga das Nações era o único órgão com alguma legitimidade para tratar da questão e 

que, mais importante que o rigor formal, era a garantia da dignidade para aquelas 

pessoas.  

Contudo, como se sabe, não é possível obrigar os países a incluir o tema 

numa Convenção, já que fazê-lo seria desrespeitar a soberania dos Estados. De 

tempos em tempos surge a expectativa de que a questão será incluída em alguma 

Convenção, sendo o Direito Internacional dos Refugiados e o Direito Internacional do 

Meio Ambiente os segmentos do Direito Internacional mais aptos a regulamentar a 

questão.  
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A última vez que houve tamanha expectativa para a inclusão do tema em uma 

Convenção foi durante as discussões para o Acordo de Paris que, dentro de algumas 

propostas do texto do tratado, chegava a incluir um artigo sobre a questão300. 

Apesar disso, após as tratativas para o Acordo optou-se por não incluir o artigo 

sobre os refugiados climáticos, e sim desenvolver mecanismos que fossem capazes 

de evitar que os problemas trazidos pela mudança climática chegassem ao ponto de 

obrigar as pessoas a migrar. Ou seja, os dispositivos do Acordo acabaram indo na 

direção de dar um maior suporte para aqueles países que estão em uma situação 

delicada, com grande probabilidade de que um número considerável de pessoas deixe 

seu território.  

O posicionamento adotado no Acordo de Paris de 2015 não é totalmente 

negativo. Obviamente, as pessoas que se tornam refugiados climáticos optariam, 

primeiramente, por não ter de deixar seu país de origem. Além disso, a previsão de 

que países desenvolvidos devem colaborar com a apresentação de soluções para os 

países em desenvolvimento em uma maior situação de risco está bem fundada no 

princípio da Colaboração Internacional.  

Todavia, a negação constante em se conceituar por meio de Convenção o 

status de refugiado climático nada mais é do que fechar os olhos para a realidade. 

Nesse contexto, o ideal seria a aprovação de uma Convenção específica sobre os 

refugiados climáticos, levando em conta a ideia de responsabilidade comum, porém 

diferenciada.  

A aplicação desse conceito é importante, porque o fenômeno dos refugiados 

climáticos engloba o ramo do Direito Internacional dos Refugiados e o Direito 

Internacional do Meio Ambiente.  

De fato, a migração dessas pessoas é um fruto das mudanças climáticas, e o 

ideal é que o tratamento dado a esse tema fosse semelhante as demais questões 

relacionadas às mudanças climáticas: levando em consideração que os países 

desenvolvidos foram os principais beneficiados pelo processo de degradação que 

                                                           
300 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. O regime 
internacional do clima e a proteção aos “refugiados climáticos”: quais desafios da COP 21?. Revista 
de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77. 
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levou ao aquecimento global e que são também eles os portadores da maior parte de 

recursos e de tecnologia para enfrentar a questão.  

Mas, como já dito anteriormente, o Direito Internacional está permeado por 

questões políticas, e não é possível obrigar os Estados a criar uma Convenção sobre 

o tema, nem impor um posicionamento a eles, visto que isso seria uma ofensa a sua 

soberania.  

Dessa forma, é preciso buscar soluções alternativas para a realidade fática 

que se impõe, mesmo que não sejam as soluções ideais.  

Inicialmente, seria interessante que os Tribunais Internacionais realizassem 

uma flexibilização do conceito de refugiado na Convenção de 1951 que beneficiasse 

os refugiados climáticos.  

Uma flexibilização do conceito não seria algo exatamente novo já que, por 

exemplo, o conceito de grupo social previsto na Convenção já foi alargado para 

considerar que grupos de mulheres fossem enquadradas como um grupo social e, 

portanto, recebessem a proteção jurídica dispensada aos refugiados.  

A flexibilização poderia ser realizada a partir de uma análise sistemática do 

Direito Internacional, levando em consideração princípios como o da Humanidade, o 

da Solidariedade e da Colaboração entre países.  

Além disso, seria interessante também estimular a celebração de tratados 

regionais e até mesmo bilaterais, que adotassem um conceito mais alargado de 

refugiado, podendo abarcar o conceito de refugiado climático.  

Essas duas posturas, além de se apresentarem como solução imediata para 

o problema dessas pessoas, também seria responsável por uma mudança de costume 

no Direito Internacional. Mudança de costume que, após consolidada, mediante o 

caráter consuetudinário do Direito Internacional, poderia ser utilizada para justificar 

novas decisões sobre o tema, ainda mais benéficas, e preparar o terreno para a 

criação de uma Convenção sobre o assunto.  

Concomitantemente a isso, é preciso que por meio da educação ambiental as 

populações, especialmente dos países desenvolvidos, sejam esclarecidas, e que a 

questão dos refugiados climáticos seja cada vez mais discutida, recebendo cada vez 

mais visibilidade.  
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A sensibilização das populações poderia levar a uma pressão para que os 

governos criassem logo uma Convenção sobre o tema, já que, para além do 

reconhecimento formal como refugiado, é necessário a criação de entidades 

responsáveis por prestar apoio a esses migrantes e também a criação de fundos, 

capazes de oferecer ajudar econômica a essas pessoas.  

Além disso, a sensibilização das pessoas é de grande ajuda para que se 

garanta a observância desses direitos depois que os refugiados já estejam instalados 

em seu novo país, acompanhada também da fiscalização de órgãos internacionais.  

Isso porque, como é válido lembrar, o reconhecimento como refugiado 

daqueles que se encaixam na previsão da Convenção de Genebra de 1951 não torna 

a vida dessas pessoas exatamente fácil. Ainda existem uma série de desafios no 

Direito Internacional dos Refugiados como um todo, em particular os refugiados do 

clima, que com muita dificuldade vem tentando garantir a dignidade dessas pessoas, 

lutando para que elas tenham acesso a serviços e direitos básicos nos países em que 

encontram refúgio como segurança, saúde, trabalho e moradia, alcançando, dessa 

forma, a dignidade.  
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