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O DIREITO DOS REFUGIADOS E OS "REFUGIADOS AMBIENTAIS":  

Caminhos históricos e teóricos para uma proteção homóloga 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente texto tem por escopo tratar da situação jurídica dos refugiados e 

abordar a atual discussão acerca da ampliação ou revisão desse conceito.  

Dá-se ênfase, a princípio, à construção histórica da proteção legal voltada aos 

refugiados, até culminar, em 1951, na elaboração de uma convenção internacional 

destinada a essas pessoas, até hoje em vigor, e sua posterior evolução.  

Com a mesma ênfase, traz-se à discussão e à reflexão a questão que envolve 

a problemática dos "refugiados ambientais" que, inobstante não se enquadrarem 

hodiernamente na categoria jurídica de refugiado, representam uma "situação de 

refúgio", um "estado de refugiado", uma realidade à qual não se pode, nem se deve, 

ignorar, pelo que necessário se faz uma análise dessa nova causa a ensejar 

deslocamentos e apontar a urgência de se assegurar a essas pessoas uma primeira 

proteção, a proteção do direito.    

 

 

Palavras-chave: Refugiados. Refugiados ambientais. Direito internacional. 

Legislação nacional. 
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THE RIGHT OF REFUGEES AND "ENVIRONMENTAL REFUGEES": 

Historical and theoretical paths for protection homologous 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This text is scope to deal with the legal status of refugees and addressing the 

current discussion about the expansion or revision of this concept.  

The emphasis is, in principle, the historical construction of legal protection to 

refugees facing, culminating in 1951 in the preparation of an international convention 

to these people, even today in force, and its subsequent evolution.  

With the same emphasis, brings to the discussion and reflection on the 

question involves the issue of "environmental refugees" that do not fit nowadays the 

legal category of refugee, represent a "situation of refuge‖, a "refugee status", a 

reality to which we cannot, nor should, ignore, so necessary to make an analysis of 

this new cause give rise to dislocations and point out the urgent need to ensure these 

people a first protection, the protection of the law. 

 

 

Keywords: Refugees. Environmental refugees. International law. National 

legislation. 
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INTRODUÇÃO  

 

A existência de pessoas que se veem obrigadas a abandonar o local onde 

vivem para buscar em outros lugares a proteção às suas vidas sempre foi uma 

constante na história da humanidade. Variáveis, entretanto, foram as causas desses 

deslocamentos e as formas de proteção concedidas a essas pessoas em seus locais 

de destino ao longo dos tempos. 

Em 1951, elaborou-se uma convenção internacional voltada à proteção dos 

refugiados, jungindo a definição jurídica de refugiado ao elemento ―temor de 

perseguição‖ por motivação religiosa, étnica, social ou política. No entanto, essa 

problemática que se imaginava, ao final da Segunda Guerra Mundial, fosse um 

fenômeno passageiro, acabou por se tornar crônica e recrudescente.  

Em final de 2012, segundo relatório estatístico publicado por órgão 

internacional, apontou-se a estimativa da existência de 45,2 milhões de pessoas 

que, à força de conflitos e perseguições, viram-se obrigadas a se deslocar do local 

onde viviam para buscar proteção em outras plagas.  

Diante de tal realidade, ainda que demonstrada unicamente por números, 

percebe-se a magnitude que emerge da questão dos refugiados atualmente, 

condição a que se submetem homens, mulheres e crianças.  

Em face desse elevado número e das razões que levam as pessoas a se 

deslocar, as quais se acirram no mundo, o problema dos refugiados afeta as 

relações internacionais e impele países e organizações internacionais a buscar 

soluções para essa difícil questão. 

Ainda mais quando esse drama humano ganha novas dimensões, gerando 

novos fluxos de pessoas que, por motivos outros que aqueles apontados à época da 

elaboração da convenção internacional de 1951, são obrigadas a se dirigir para 

outros Estados. 

Não há comparativos na história da humanidade que se igualem às 

transformações que o mundo verificou nas últimas décadas. O desenvolvimento das 

ciências, das técnicas, das comunicações, enfim, toda uma nova realidade se faz 

sentir. Nesse desenvolvimento, acentua-se e se destaca a elaboração de tratados, 

internacionais e regionais, leis e disposições constitucionais reconhecendo e 

estabelecendo o direito de toda pessoa de ver resguardada a sua dignidade 

enquanto membro da comunidade humana, diga-se, independentemente de sua 
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nacionalidade, etnia, religião, opiniões políticas ou quaisquer outras colocações que 

possam afetar o gozo de seus direitos humanos. 

Trata-se de um discurso louvável, defensável e imprescindível. Entretanto, 

teria ele algum limite? Depois de muito se lutar pela existência de direitos que 

resguardem os direitos humanos, direitos esses que, a uma primeira vista, podem 

ser encarados como o resultado da incapacidade e da inabilidade do homem em 

lidar com o próprio homem, como luta contra a opressão do homem sobre o homem, 

surge um novo desafio, não mais centrado na relação homem-homem, mas sim, na 

incapacidade do homem em lidar com a natureza e de como resolver os problemas 

humanos advindos dessa relação.     

Desde a década de 1970, constata-se a maior ocorrência, numa proporção de 

cerca de cinco vezes, de desastres naturais e de alterações climáticas drásticas, o 

que vem dando causa a grandes deslocamentos de pessoas que ora permanecem 

em seus países de origem ora ultrapassam as fronteiras desses países.  

A preocupação acerca dos efeitos da ação ou omissão do homem sobre a 

natureza ganhou espaço nas discussões nacionais e internacionais no decorrer da 

segunda metade do século passado, gerando um debate acirrado entre os 

chamados alarmistas e os chamados cépticos.  

Longe de um consenso, o fato é que as alterações climáticas constituem hoje 

um problema global que envolve projeções científicas complexas, podendo ser difícil 

determinar as relações de causa-efeito, bem como a atribuição de responsabilidades 

por danos causados. Inobstante tal dissenso, tem-se como impossível não sustentar 

que a degradação do planeta provocada pela ação do homem, a caminhar a passos 

largos, esteja influenciando sobremaneira no desencadeamento dessas alterações 

climáticas bruscas e desastres ambientais violentos, chegando até mesmo a se falar 

em uma nova era, a antropogênica, a primeira era a ser definida pela ação de uma 

única espécie: o homem. 

Sobre essas alterações ambientais, estima-se que as principais implicações 

estarão relacionadas à elevação do nível do mar, à desertificação, à escassez de 

água e a eventos meteorológicos extremos.  

Há, ainda, a constatação de que o desenvolvimento não sustentável tem 

contribuído sobremaneira para a ocorrência desses desastres ambientais e também 

para uma progressiva degradação do ambiente. A persistir esse cenário, aumenta-

se o número de populações que estarão em risco as quais, diante da escassez de 
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recursos naturais e da dificuldade de prover meios de subsistência em decorrência 

desses eventos ambientais, estarão propensas a deslocamentos em massa.           

De forma recorrente, as notícias sobre grandes fluxos migratórios, veiculadas 

em jornais e revistas de todo o mundo, vêm chamando atenção para esses 

indivíduos que são obrigados a deixar seus países e se dirigir para outros Estados 

em decorrência desses eventos ambientais.   

Entretanto, a definição jurídica atual de refugiado, em todos os casos, prende-

se à exigência do elemento "temor de perseguição", pelos motivos que elenca, 

dentre os quais não se enquadra a questão ambiental. A essas pessoas que 

compõem esse movimento humano internacional, gerado em razão dos efeitos das 

mudanças climáticas e desastres naturais, têm-se denominado, de forma 

equivocada diante do direito posto, por "refugiados ambientais". 

  Diante da não previsão normativa, não há consubstanciada uma definição 

terminológica efetiva e de instrumentalização jurídica válida. Inseridos na lacuna da 

lei, são pessoas excluídas do campo social, político e, principalmente, sem 

expectativa no âmbito dos direitos. A atual exclusão do plano jurídico dessas 

pessoas que se encontram na angustiante ―situação de refugiado‖, sem serem 

reconhecidas como refugiadas e experimentam o amargo sabor do desterro e do 

limbo jurídico, consubstanciou-se na mola propulsora para a elaboração do presente 

trabalho.   

Ressalta-se, de início, que o termo refugiado foi utilizado em seu sentido 

tradicional, como consagrado em convenção internacional. A expressão "refugiado 

ambiental", colocada entre aspas, por sua vez, foi utilizada no sentido mais amplo 

possível, seja para designar genericamente o fenômeno, seja para tratar tanto das 

pessoas que se deslocam dentro dos limites territoriais de seus países de origem 

quanto daquelas que se deslocam para além dessas fronteiras, mas ambas por 

razões ambientais.  

Quanto à metodologia, partiu-se de pesquisa bibliográfica de doutrina 

nacional e internacional, bem como de consulta a textos de tratados, convenções, 

protocolos, projetos de convenções e outros instrumentos internacionais e, ainda, a 

textos normativos nacionais relativos aos refugiados. Indispensáveis, também, foram 

as consultas a publicações oficiais de diversos órgãos, governamentais e não 

governamentais, acerca do tema. Trabalhos disponibilizados por meio eletrônico 

também contribuíram para a realização desse estudo.  
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Nessa linha de pesquisa, a presente dissertação restou dividida em quatro 

estágios. Procurando demonstrar a evolução do Direito dos Refugiados, precedem à 

abordagem do tema considerações históricas sobre a evolução da responsabilidade 

de proteção aos refugiados e as suas especificidades no decorrer dos séculos, 

enquanto pressuposto necessário ao exame aprofundado do objeto principal.  

A fase seguinte, tendo por principais fontes instrumentos nacionais, regionais 

e internacionais que disciplinam os direitos dos refugiados, busca situar qual a 

proteção jurídica dispensada àqueles que se enquadram na definição atual de 

refugiado.  

Num terceiro momento, enfrentamos diretamente o tema, primeiramente 

demonstrando a limitação conceitual do termo "refugiado", uma vez que não há a 

previsão de eventos ambientais como motivos a ensejar o direito à condição jurídica 

de refugiado e, por conseguinte, procuramos demonstrar a complexidade que 

caracteriza os movimentos migratórios na contemporaneidade e a dificuldade, em 

virtude dessa complexidade, em se elaborar e reconhecer o conceito de "refugiado 

ambiental".       

Uma vez que os chamados "refugiados ambientais" não fogem de conflitos ou 

perseguições de ordem religiosa, étnica, social ou política, mas por causa de 

desastres e dos mais variados processos de degradação ambiental e, assim, estão 

excluídos do âmbito da proteção jurídica do Direito dos Refugiados, ao final 

passamos a discorrer sobre alguns posicionamentos tomados quanto à 

possibilidade, ou impossibilidade, de revisão ou ampliação do conceito tradicional de 

refugiado e quais os meios jurídicos apontados para tanto.  

Em suma, a presente dissertação de mestrado tem por meta demonstrar que 

o direito dos refugiados foi se construindo ao longo da história, tendo por momento 

culminante a adoção de convenção internacional relativa aos direitos dos refugiados 

elaborada em 1951, mas que referido instrumento, nascido da realidade do pós 

Segunda Guerra e procurando dar uma resposta imediata ao drama humano pelo 

qual passavam milhões de pessoas oriundas principalmente do continente europeu, 

àquela época devastado pelo conflito, não mais atende às novas causas geradoras 

de deslocamento de pessoas. Por derradeiro, o que se propõem é analisar, com 

base na positivação dos direitos humanos e no desenvolvimento do Direito dos 

Refugiados, a viabilidade da palavra "refugiado" ser utilizada como expressão de 

inclusão ou se pode ser utilizada unicamente como estratégia de exclusão.  
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1. DA TRADIÇÃO DA CONCESSÃO DE ASILO AO INÍCIO DA NORMATIZAÇÃO 

DO DIREITO DE ASILO 

 

1.1 O caráter divino do asilo na Antiguidade Clássica e na Idade Média 

 

Antes mesmo de se falar em quaisquer outras características do ser humano, 

como a fala ou a sociabilidade (e até mesmo a racionalidade), temos no homem um 

ser dotado de movimento.  

Essa movimentação do homem sobre o globo pode se dar pelas mais 

diversas razões, desde a busca por melhores meios de sobrevivência até mesmo 

pelo anseio explorador de novas terras ou curiosidade de conhecimento de culturas 

distintas da sua. Nas hipóteses aventadas esse deslocamento se faz de forma 

voluntária, por um querer, de uma maneira desejada e com o mínimo de 

programação e balanceamento dos prós e contras que essa movimentação pode 

acarretar. 

Ao revés, quando tal deslocamento não se faz de maneira querida, mas sim 

de modo forçoso, obrigatório, imperativo, por razões alheias à livre vontade do 

homem, tem-se uma situação totalmente diversa, caracterizando um deslocamento 

forçado sobre a Terra. 

Tomamos por impossível apontar com exatidão quando se deu início a 

experiência humana de se submeter a esse deslocamento forçado. Desde os 

tempos mais remotos o homem se viu colocado diante dessa imposição de ter de 

abandonar o local em que vivia, seja por perseguição de seus governantes, por 

rompimento das normas societárias na qual se inseria, por ser alvo de algum tipo de 

discriminação ou, ainda, em virtude de consequências advindas de eventos 

ambientais, para buscar em outras plagas um refúgio 1.   

Inobstante a teoria que se espose, seja a criacionista seja a evolucionista, a 

história da humanidade nos fornece diversos exemplos de pessoas que se viram 

diante dessa necessidade de se deslocar para buscar em outras localidades a 

                                                           
1
 Lugar seguro para onde se foge, a fim de se escapar a um perigo. Asilo; amparo; proteção; 

segurança. Do latim refugium, de refugere  = refugir: re- (oposição) + fugere = fugir. SACCONI, Luiz 
Antônio. Grande Dicionário Sacconi: da língua portuguesa: comentado, crítico e enciclopédico. São 

Paulo: Nova Geração, 2010, p. 1.750. 
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proteção ao seu bem primordial: a sua própria vida, na mais alta expressão da 

primeira luta travada por todo ser vivo.  

Adotando-se a corrente criacionista, por exemplo, pode-se dizer que 
o primeiro refugiado foi Caim que, ao matar seu irmão, Abel, foi 
condenado a peregrinar pelo mundo como fugitivo de Deus. Aliás, a 
Bíblia é repleta de figuras que preenchem perfeitamente a condição 
de refugiado (Noé que abandonou seu local de moradia por causa 
do Dilúvio; Abraão que deixou a sua terra, Ur dos caldeus, em busca 
de outro lugar para viver; José, vendido por seus irmãos e indo parar 
no Egito; José e Maria, perseguidos pela ―matança dos inocentes‖, 
abrigando-se no Egito, são apenas alguns exemplos existentes no 
Livro Sagrado dos cristãos). Seguindo-se a orientação evolucionista, 
por outro lado, desde que o homem ―colocou-se de pé‖ sobre o 
planeta, ele vivia permanentemente num estado de refugiado, já 
que a necessidade constante de alimentos movia-o a caminhar sobre 
diferentes territórios que oferecessem melhores oportunidades de 
sobrevivência. 2  (grifo nosso) 

Como colocado acima por Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, uma pessoa que sai 

do local onde vive para buscar proteção em outros lugares revela uma condição de 

refugiado, um estado de refugiado no qual o homem se vê inserido pelas situações 

as mais diversas.  

Em que pese o fato de alguns dos doutrinadores que tratam da questão dos 

refugiados optar por realizar um corte metodológico e abordar a questão a partir do 

século XV 3 ou do século XX 4, para uma ampla compreensão da condição de 

refugiado 5 para além da condição jurídica de refugiado 6, preferimos adotar o elo 

histórico entre o refúgio e a prática da concessão de asilo, ao menos como 

sinônimos de busca por proteção 7. Segundo José Henrique Fischel de Andrade, 

essa proteção almejada pelo perseguido é que nos traz a noção da palavra asilo, um 

                                                           
2
 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 

ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, pp. 96/97.     
3
 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 23. 
4
 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 

ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 97.     
5
 Por condição de refugiado, entendemos toda e qualquer situação em que a pessoa se vê obrigada a 

abandonar o local onde vive para buscar proteção em outros lugares, dentro ou fora do seu país de 
origem, estejam ou não tais situações previstas em normas legais internacionais, regionais ou 
nacionais.    
6
 Por condição jurídica de refugiado, entendemos aquela em que o indivíduo preenche os elementos 

definidores do status de refugiado previstos em leis internacionais, regionais e/ou nacionais.   
7
 Como se verá no decorrer do presente estudo, em que pese terem a mesma origem histórica, asilo 

e refúgio compreendem, atualmente e no plano da América Latina, institutos jurídicos diversos. Por 
ora, utilizaremos as duas denominações como sinônimas de busca por proteção.   
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dos institutos mais longevos da humanidade que deita suas raízes na Antiguidade 

Clássica 8.  

A palavra asilo, conforme a etimologia, deriva do termo do latim asylum e este 

do termo grego ásylon, significando guarida, proteção, abrigo, lugar inviolável 9.   

A origem grega da palavra demonstra o porquê da prática do asilo ter sido de 

larga utilização durante a Antiguidade, especialmente na Grécia Antiga, sendo que 

nesses primeiros tempos o asilo era concedido àqueles que buscavam um local 

onde sua vida seria inviolável, onde sua vida encontrasse proteção. 

Essa proteção era encontrável nos templos, nos bosques sagrados, 
nas estátuas de divindades, junto aos imperadores ou mesmo em 
qualquer outro lugar, desde que o perseguido tivesse em mãos o 
busto portável de uma divindade [...]. 10 

A prática do asilo entre os antigos tinha contornos essencialmente religiosos, 

denotando a ideia de arrependimento perante a divindade por uma infração 

cometida ou de fuga de um ato injusto, configurando-se em um direito divino de 

súplica e um dever religioso de proteção ao suplicante.  

Esse aspecto divino que permeava a proteção aos solicitantes de asilo entre 

os antigos pode ser observado, a título de exemplo, em fonte literária grega, no 

enredo da tragédia ―As suplicantes‖, do escritor grego Ésquilo 11. 

A obra relata a súplica feita pelas 50 Danaides (filhas de Dânao) que, instadas 

a se casarem com seus 50 primos, os Egipcíades (filhos de Egito, este irmão de 

Dânao), fogem e, aportadas em Argos, pedem refúgio a Pelasgo, o rei do povo 

argivo. Da obra do escritor trágico se denota que a súplica das Danaides 

representava, perante os gregos, um direito religioso, uma vez que os próprios 

deuses gregos davam proteção aos suplicantes e a não observância dessa lei divina 

acarretaria a fúria de Zeus, levando a polis à ruína e ao caos. Ao analisar a obra, 

pondera Jaa Torrano: 

O título mesmo deste drama Hikétides significa ao mesmo tempo 
"recém-chegadas" e "suplicantes", tal como no verbo hiknéomai, ou, 

                                                           
8
 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 

(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 9.   
9
 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 75.   
10

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 9/10. 
11 ÉSQUILO. As suplicantes. In: Ésquilo/Tragédias. Estudos e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: 

Iluminuras, 2009, pp. 255 a 320. Ésquilo é considerado o criador da tragédia (peça de teatro com um 
pano de fundo moral, que leva à reflexão sobre os limites inerentes a todo exercício de poder e sobre 
o caráter inelutável da justiça divina) da Grécia Antiga. Viveu entre os anos 525 e 455 a.C.  



19 
 

acrescentando o prefixo, aph-iknéomai, coincidem as acepções de 
"chegar" e de "suplicar". Esses termos descrevem a situação de 
despossuídos e desterrados que ao chegar suplicam por acolhida e 
abrigo, em nome de Zeus Hikésios, sob cuja proteção se põem. A 
atribuição do epíteto hikésios (ou seu equivalente poético aphíktor) a 
Zeus assinala que esses desvalidos pertencem a Zeus e, portanto, 
ao defrontar-se com um deles, defronta-se por meio desse com Zeus 
mesmo. Muitos documentos literários da época clássica, em versos e 
em prosa, atestam a gravidade e temeridade que constitui recusar-se 
a dar acolhida a tais súplicas, pois assim se incorre na cólera e no 
desfavor dos Deuses, sobretudo de Zeus Suplicante. Entre esses 
documentos, conta-se essa tragédia de Ésquilo. 12 

Além de um dever religioso, esse direito à proteção também se apresentava 

como um requisito racional para a própria existência de uma sociedade 

politicamente organizada, refletindo o grau de evolução cultural dessa sociedade, 

uma vez que a "pessoa que buscava asilo era, via de regra, um estrangeiro, o que 

em muito o favorecia perante os gregos, pois, para estes, a hospitalidade para com 

os alienígenas era um critério que moldava a cultura ou a barbárie de um povo‖ 13.   

Além disso, naqueles tempos, os proscritos não encontravam barreiras à 

obtenção de asilo nas cidades-estados vizinhas haja vista que estas geralmente 

eram inimigas daquela de origem do solicitante de asilo.   

Mesmo apresentando certas variantes, o asilo foi de ampla utilização entre os 

antigos 14 e, mesmo com a influência do direito romano, que teria convertido o asilo 

em instituto de caráter jurídico, preponderava o caráter religioso de sua prática 15.  

Esse aspecto religioso que caracterizou o asilo durante a Antiguidade acabou 

por ganhar ainda maior profundidade com a passagem para a Idade Média, sendo 

                                                           
12

 ÉSQUILO. As suplicantes. In: Ésquilo/Tragédias. Estudos e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: 
Iluminuras, 2009, p. 212.            
13

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. O direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 10.  
14

 Sobre aspectos particulares do direito ao asilo na Grécia, no Egito e na Roma Republicana e 
Imperial ver: ANDRADE, José Henrique Fischel de. O direito internacional dos refugiados: 
evolução histórica (1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 09 a 12.  
15

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 11.  Embora carecendo de fontes, Liliana Lyra Jubilut 
sustenta que, com o advento do Império Romano, o asilo teria adquirido um caráter jurídico, não mais 
se limitando a aspectos religiosos como na Grécia. JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional 
dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 37. 
Mesmo coadunando com o posicionamento de que o asilo teria se revestido de caráter jurídico 
durante o Império Romano, Luciana Diniz Durães Pereira, cita entendimento de T.B. Maekelt segundo 
o qual "apesar de o terem utilizado, o direito de asilo nunca foi completamente aceito pelos romanos 
em decorrência de suas qualidades originárias: um instrumento de proteção não-escrito e híbrido do 
ponto de vista jurídico, isto é, marcado, fundamentalmente, pela mescla de religião e noções éticas 
gregas de humanidade e bondade". PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos 
refugiados: análise crítica do conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2009, p. 44.  
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que, naqueles períodos, o asilo em geral era concedido a criminosos comuns 16, 

uma vez que a concessão de asilo a perseguidos por razões políticas poderia gerar 

uma guerra entre os povos diante da afronta cometida.  

Com o advento do cristianismo e sob as recomendações do antigo testamento 

somadas ao mandamento máximo do novo testamento ―Amarás teu próximo como a 

ti mesmo‖ 17, transformam-se as edificações católicas e suas redondezas em locais 

considerados sagrados onde os refugiados encontravam proteção contra violências 

e perseguições, principalmente durante os períodos de conflitos armados. José 

Henrique Fischel de Andrade, autor de obra nacional pioneira na análise histórica do 

Direito dos Refugiados, faz referência a vários instrumentos que conferiam à Igreja 

Católica, nos domínios de suas propriedades, o poder de conceder asilo.        

Com a cristianização de Roma, modificam-se as estruturas sociais 
em seu mais amplo sentido; Constantino transformara as edificações 
católicas em lugares de asilo, sendo que seu conceito geral emergiu 
da Ordem Beneditina de Cluny, no século X, quando a ―Paz de 
Deus‖, durante os conflitos armados, foi invocada para as igrejas, 
suas redondezas e respectivos habitantes, e quando os indivíduos 
passaram, então, a gozar de certa imunidade. Ainda na Idade Média, 
as ―Leis de Partidas‖ definiram o asilo como um privilégio das igrejas 
e dos cemitérios. 18 

Entretanto, a partir do século X, verificar-se-á uma verdadeira transformação 

nos motivos de perseguição, transmutando-se o poder eclesiástico de concessor de 

asilo a ente perseguidor por motivos religiosos.  

A perseguição religiosa verificada nos cinco últimos séculos do Medievo vai 

marcar o aparecimento de forma mais sistemática de pessoas expulsas de seus 

lares que se viram obrigadas a buscar proteção em outros territórios.  

Os séculos XIII, XIV e XV, por sua vez, testemunharam a expulsão 
dos judeus da Inglaterra, França, Espanha e Portugal, e a sua 
consequente dispersão pelos demais países europeus, norte da 
África e possessões holandesas, espanholas e portuguesas nas 

                                                           
16

 Como acentua André de Carvalho Ramos, da "Antiguidade Grega e Romana, o asilo ganhou ainda 
contornos religiosos, aprofundados na Idade Média europeia, sendo concedido em templos, 
mosteiros e igrejas, associado à piedade divina e ao arrependimento. Contudo, o asilo antigo e 
medieval distingue-se do asilo do Estado Constitucional pelo tipo de conduta cometida pelo solicitante 
de asilo: em geral, tratava-se de criminosos comuns. Os perseguidos políticos, pelo contrário, eram 
sujeitos à extradição (outro instituto de origens remotas, mas que sofreu transformação profunda na 
emergência do Direito Internacional da sociedade interestatal)." RAMOS, André de Carvalho. Asilo e 
Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. 
André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-
A Cultural, 2011, p. 16.   
17

 Evangelho Segundo Matheus, 22:39. 
18

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 12/13.   
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Américas. Em particular, a expulsão dos judeus que habitavam a 
Espanha, no final do século XV, teve como resultado o fluxo de cerca 
de 300.000 moradores da Península rumo à Itália, Turquia e, 
posteriormente, aos Países Baixos. Pouco depois, ocorreu a 
expulsão de 500.000 mouriscos que residiam na Espanha. 19 

Com a Reforma Protestante levada a cabo durante o século XVI 20 a Igreja se 

viu desprovida de seu poder absoluto sobre a concessão de asilo e, diante da perda 

do prestígio daquela instituição, muitos governos europeus passaram a acolher em 

seus territórios pessoas em busca de asilo pelos mais diversos motivos, mas 

especialmente aqueles sujeitos à perseguição religiosa.  

 

1.2 Reversão das condições a ensejar asilo e inicio da normatização do direito 

ao asilo 

 

Aliada à crescente laicização da prática do asilo, a partir do século XVI, 

emergem os primeiros grandes movimentos filosóficos voltados à tolerância e ao 

respeito à liberdade individual de todos os seres humanos, cunhando as ideias que 

se propunham dar luz à razão humana 21.  

                                                           
19

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 13/14.   
20

 Como aponta Luciana Diniz Durães Pereira, os "protestantes, apesar de cristãos, não mais 
reconheciam e não mais se vinculavam a todos os antigos dogmas e preceitos da Igreja Católica 
Apostólica Romana. Passaram a acreditar, por exemplo, que a salvação da alma encontrava-se na fé 
e nas Escrituras sagradas e não mais, portanto, na compra de indulgências ou no perdão dado pelo 
padre. Adotavam a livre interpretação da bíblia e celebravam, como é até hoje, apenas dois 
sacramentos: o batismo e eucaristia. Por terem rompido com a Igreja, passaram a ser perseguidos 
[...]." PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do 
conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 48.  
21

 Na sua primeira Carta Acerca da Tolerância, o pensador iluminista John Locke, em 1689, 
preconizava a necessidade de uma ―doutrina da paz e da tolerância‖. Nessa obra, de abordagem 
direta à tolerância religiosa, Locke defende não apenas a aceitação da diferença, mas o seu 
reconhecimento irrestrito. Aliando a intolerância à causa das guerras entre os homens, nessa primeira 
carta, John Locke coloca a tolerância como desconstrução do que é estabelecido como verdade 
única, estabelecendo dentre os seus argumentos toleracionistas que ―não é a diversidade de opiniões 
(o que não pode ser evitado), mas a recusa de tolerância para com os que têm opinião diversa, o que 
se poderia admitir, que deu origem à maioria das disputas e guerras [...]‖, razão pela qual somente 
uma lei secular, uma ―lei de tolerância‖ é capaz de manter a paz, efetivar a caridade e a fraternidade. 
LOCKE, John. Carta Acerca da Tolerância. Tradução: Anoar Aiex. Organização: Igor César Franco, 
p.16. Também Voltaire, em 1763, outro pensador iluminista, com o seu Tratado sobre a Tolerância, 
posiciona a tolerância como um projeto universal e torna-se um dos seus defensores e 
propagandistas ao afirmar que ―[...] é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos. O 
quê? O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O siamês? Sim, certamente; porventura não somos 
todos filhos do mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus?‖. VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: a 
propósito da morte de Jean Calas. Introdução, notas e bibliografia René Pomeau. Tradução Paulo 
Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 121.   
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De grande influência para o desenvolvimento do instituto do asilo, nesse 

período, foram as proposições defendidas pelo holandês Hugo Grócio. Ao elaborar 

uma nova concepção do Direito Natural, e em consonância com o pensamento 

racionalista que despontava na época, Hugo Grócio entendia que o "princípio último 

de todas as coisas não seria mais Deus, nem a natureza, mas a razão" 22.  

Ao definir o Direito Natural como "O mandamento da reta razão que indica a 

lealdade moral ou a necessidade moral inerente a uma ação qualquer, mediante o 

acordo ou o desacordo desta com a natureza racional" 23, Hugo Grócio acabou por 

contribuir sobremaneira para a laicização do Direito Natural, diante do "apelo à razão 

como fundamento do direito" 24.  

Hugo Grócio, além de inaugurar essa nova concepção do Direito Natural, 

também é considerado o criador do Direito Internacional 25, pois, como explicam 

Eduardo Carlos Bianca Bittar e Guilherme Assis de Almeida, segundo Hugo Grócio: 

[...] a lei natural que regula a convivência das diversas nações é o 
Direito das Gentes e esse direito é um fragmento destacado da lei 
natural. Para Grócio, tanto as relações entre os indivíduos, tão 
somente, como as relações entre os indivíduos e os governos, e, por 
fim, as relações entre os diversos Estados Soberanos baseiam-se na 
ideia de um contrato. Tais pactos são de cumprimento obrigatório, 
porque impostos pelas próprias partes que o assinam. É dessa 
posição que surge a famosa máxima do Direito Internacional: pacta 
sunt servanda ("Os pactos existem para serem cumpridos"). Saliente-
se que os contratos eram feitos pela reta razão que, por meio do uso 
do raciocínio dedutivo, aquilatava os princípios do Direito Natural 
pertinentes ao caso em tela. 26      

                                                           
22

 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 279. Lecionam os mesmos autores, que a doutrina do Direito Natural 
desenvolvida por Hugo Grócio reflete o "desejo de autonomia, que se manifesta, de modo inicial, em 
relação à Teocracia. Não é mais Deus ou a ordem divina o substrato do Direito, mas a natureza 
humana e a natureza das coisas." BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de 
filosofia do direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 280.     
23

 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 279. 
24

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. O direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 14.  
25

 Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli foi ―o holandês nascido em Delft, chamado Hugo Grotius 
(1585-1645), quem deu importante ênfase ao direito das gentes como ciência [...]. Sua contribuição 
foi de tal importância que o tornou mundialmente conhecido como o pai do Direito Internacional e do 
Direito Natural, não obstante os primeiros passos da disciplina terem sido dados pelo dominicano 
espanhol Francisco de Vitoria (1486-1546 [...]) e pelo jesuíta (também espanhol) Francisco Suárez 
(1548-1617 [...])‖. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 56. 
26

 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 281. 
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 Ao tratar especificamente do direito de asilo, Hugo Grócio sustentava que o 

asilo era "um direito natural e uma obrigação do Estado" 27. Dessa forma, ao direito 

de asilo correspondia uma obrigação do Estado receptor, tendo por fundamento um 

dever, uma responsabilidade em prestar auxílio humanitário às pessoas expulsas de 

seus lares, representando a concessão de asilo a essas pessoas "uma boa ação dos 

Estados Nacionais, à época recém instituídos, em promover o bem-estar e a paz da 

comunidade dos Estados, designada, por Hugo Grócio, pela expressão latina civitas 

maxima" 28.  

Hugo Grócio estabeleceu, ainda, uma diferença entre ofensas políticas e 

ofensas comuns, distinção esta que determinaria a concessão ou a não concessão 

do asilo. Para ele, as pessoas que houvessem cometido ações consideradas ilícitas 

em seus Estados de origem, ou seja, aquelas pessoas que houvessem praticado 

crimes comuns, tipificados pela legislação de sua nacionalidade, não poderiam se 

valer do direito de asilo. Esse direito de proteção estaria reservado, tão somente, 

aos indivíduos que se encontrassem sob perseguição por motivações políticas ou 

religiosas 29.  

O chamado movimento racionalista acabou por exercer grandes 

transformações que, como não poderia deixar de ser, surtiram efeitos no campo do 

direito. Na percepção de Luciana Diniz Durães Pereira:       

Eram demandas do homem moderno, ainda, não apenas a liberdade 
religiosa, mas também a liberdade de expressão, de pensamento e 
de convicções, fruto do movimento racionalista que se ascendeu na 
época. O reflexo de tais aspirações humanas fez-se sentir também 
no campo do Direito, em especial no movimento de desprendimento 
deste da Religião, ou seja, no fenômeno de sua laicização. Diante 
disso, em relação específica ao direito de asilo, a Modernidade foi 
um período de grande avanço, sobretudo no tocante à conceituação 
jurídica do asilo, da definição de seus elementos essenciais e do seu 
âmbito de aplicação. Assim, torná-lo um instituto jurídico laico, não 
mais completamente atrelado e de competência exclusiva da Igreja, 
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foi não apenas uma necessidade como, também, uma consequência 
natural e lógica do pensamento dos homens da época. 30 

Essa mudança no pensamento do homem moderno encontrou o seu apogeu 

com a Revolução Francesa de 1789, a partir de quando a prática da concessão de 

asilo passa a sofrer uma alteração.  

Até esse momento os beneficiados pelo asilo eram, em sua maioria, 

criminosos comuns, sendo que os perseguidos por dissidências políticas não eram 

contemplados por esse instituto.    

Esse posicionamento adotado até então, devia-se, conforme lição de Liliana 

Lyra Jubilut, à existência, na maior parte do mundo, "de regimes absolutistas, em 

que vigia a ideia de que a concessão de proteção a pessoas contrárias a esse tipo 

de regime significava um ato contrário e inamistoso ao Estado de que provinham" 31.   

Sob a égide dos ideais de liberdade e de direitos individuais, bem como pelo 

controle do poder dos governantes aspirado e defendido pelas revoluções liberais, o 

asilo passa a ser concedido aos perseguidos por questões políticas que se 

encontravam sob o ataque injustificado do poder estatal, reservando-se aos 

criminosos comuns a aplicação da extradição, conforme preconizava Hugo Grócio, 

entregando-se o acusado ao Estado onde cometera o ilícito para que fosse julgado 

pelo ato cometido 32.    

Com a Revolução Francesa, propulsionada sob o ideário que culminou na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 onde, em sua ―tríade 

famosa, foi sem dúvida a igualdade que representou o ponto central do movimento 

revolucionário‖ 33, emerge uma aspiração por uma igualdade de caráter universal, 
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um tratamento igualitário nos direitos e, portanto, também igualitário perante a 

diversidade de opiniões, especialmente religiosas e políticas.  

Mas, até o momento apontado, o direito ao asilo, embora já se encontrasse 

revestido de laicidade e a sua prática considerada de praxe pelos Estados, não 

havia sido, ainda, consagrado constitucionalmente.     

Dando início à normatização do direito ao asilo, a Constituição da França de 

24 de junho de 1793 insere pela primeira vez num texto constitucional o direito ao 

asilo, proclamando em seu artigo 120 que o povo francês ―dá asilo aos estrangeiros 

exilados de sua pátria por causa da liberdade. Recusa-o aos tiranos‖ 34.  

Luciana Diniz Durães Pereira, após discorrer sobre o sentido dicotômico 

(positivo/negativo) que o vocábulo liberdade representava para os franceses 

revolucionários 35, aponta nos artigos 2º e 6º da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789 o fundamento jurídico do direito de asilo 36, alçado a nível 

constitucional na França, ressaltando a autora que:  

Paradoxalmente, a liberdade que fundamentava o direito de asilo 
previsto na Constituição de 1793, documento de inspiração jacobina, 

                                                                                                                                                                                     
1791. Foi somente no texto constitucional da segunda república francesa, em 1848, que a ―santíssima 
trindade‖ dos direitos humanos veio a ser oficialmente declarada.‖ COMPARATO, Fábio Konder. 
Rumo à justiça. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 59. 
34

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. O direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 16. Conforme Luciana Diniz Durães Pereira "a França 
já havia tido uma Constituição anterior, proclamada e sancionada por Luís XVI entre os dias 03 e 13 
de setembro de 1791, mas esta foi rechaçada pelos radicais porque estabelecia a Monarquia 
Constitucional e não a República como forma de governo". PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O 
direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção 
Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 50.    
35

 Segundo a autora: "A concepção de liberdade em sentido positivo, [...] baseia-se na ideia da 
vontade geral, isto é, em um ideal consenso coletivo e absoluto de que, em nome da liberdade [...] a 
supressão das liberdades plurais de cada um era necessária para a garantia da liberdade pública do 
Estado Civil [...]. Portanto, [...] a soberania plena do indivíduo era apenas a medida da soberania da 
vontade de todos, sendo, então, por esta limitada e pautada [...]. Por outro lado, a liberdade em 
sentido negativo aparece como o espaço da garantia das liberdades, ou seja, no espaço em que o 
Estado, enquanto ficção jurídica criada pelo contrato social, tem o dever maior e natural de garantir a 
liberdade. Após o atendimento desta finalidade, garantida a paz e a segurança dos indivíduos em seu 
território, a liberdade significa a pluralidade de direitos e de opções dos cidadãos em não serem 
constrangidos, isto é, liberdade como ausência de coerção, em uma concepção moderna de 
autonomia individual e de garantia dos interesses pessoais divergentes." PEREIRA, Luciana Diniz 
Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito ―refugiado ambiental‖. 
Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 51.    
36

 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, artigo 2º: ―O fim de toda a associação 
política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a 
liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à opressão". (grifo nosso). Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, artigo 6º: ―A Lei é a expressão da vontade geral. Todos os 
cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através dos seus representantes, para a sua 
formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger quer a punir. Todos os 
cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 
empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas 
virtudes e dos seus talentos‖. (grifo nosso).   



26 
 

era a liberdade entendida de acordo com a concepção negativa. 
Nesse sentido, a França se dispunha a dar asilo, ou seja, abrigar 
fraternalmente em seu território cidadãos de outras nacionalidades 
que, por serem perseguidos em seus países de origem em virtude da 
não garantia de seus direitos ou cerceamento injusto de sua 
liberdade, necessitavam de proteção. Pode-se aferir, ainda, que o 
direito de asilo, naquele contexto, baseava-se na existência de três 
grandes direitos declarados pelos franceses poucos anos antes, em 
26 de agosto de 1789, na ―Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão‖ (DDHC). Nesse documento, marco da proclamação 
contemporânea dos direitos fundamentais, mais precisamente em 
seus artigos 2 e 6, estão estabelecidos, respectivamente, os direitos 
à segurança, à proteção e à dignidade. Juntos, portanto, eles dão 
fundamento jurídico ao direito de asilo, permitindo e justificando sua 
elevação a nível constitucional. 37 

Entretanto, o que se esperava fosse o início de uma progressiva evolução 

normativa mundial quanto ao direito de asilo, acabou por ser um breve suspiro, 

suspendendo a fala, restando silentes os demais textos constitucionais.  

Dessa forma, até o início do século XX, a proteção aos estrangeiros que 

procuravam proteção em outro país dependia das disposições, se existentes, das 

respectivas leis nacionais sobre o asilo e, ainda, dentro da vontade e da 

conveniência de cada Estado.      

As manifestações românticas de uma época de fervor pelos direitos 
humanos e do cidadão não foram, dentro do contexto europeu, 
seguidas de um progressivo desenvolvimento do direito de asilo; 
muito ao contrário, a partir dessa época, há um longo silêncio nos 
textos constitucionais sobre o direito de asilo, o qual se converte em 
um direito do Estado em acolher estrangeiros que escaparam do seu 
lugar de origem por razões políticas, deixando, por conseguinte, de 
ter o caráter de direito individual. 38 

Essa resistência dos Estados em normatizar a prática do asilo se deve, em 

grande parte, às profundas alterações no campo político-geográfico observadas 

principalmente no continente europeu, as quais, por sua vez, exerceram 

fundamentais transformações na concepção dos movimentos migratórios.  

O antigo Estado feudal europeu era relacionado à propriedade, não 

constituindo um único bloco, nem diretamente administradas por seu dono, nem 

mantidas sob os mesmos termos. Já o posterior Estado moderno, caracterizou-se 

por se constituir em uma área ininterrupta e territorialmente coerente, com fronteiras 

bem definidas, governada por uma só autoridade soberana, sendo que, até a 

                                                           
37

 PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do 
conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, pp. 51/52.  
38

 ANDRADE, José Henrique Fischel de. O direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp. 16/17. 



27 
 

Revolução Francesa de 1789, persistiram complexidades geradas por esses modos 

de divisão territorial e política, como explica Eric Hobsbawn,       

Territórios contidos em um Estado encontravam-se também, por 
razões históricas, dependentes de outro senhor que a esta altura 
fazia parte de outro Estado e, portanto, em termos modernos, 
achavam-se sob dupla jurisdição. ―Fronteiras‖ sob a forma de 
barreiras alfandegárias separavam diferentes províncias do mesmo 
Estado. [...] Cada uma dessas áreas, por sua vez, se bastante 
grande, demonstrava a mesma falta e unidade territorial e de 
padronização, dependendo dos caprichos de uma longa história de 
aquisições fragmentárias, divisões e reunificações de herança de 
família. 39 

Com a Revolução Francesa, aliada ao crescente processo de industrialização 

experimentado na época, a constituição político-geográfica da Europa passa a ser 

redesenhada, tanto em razão do ―zelo revolucionário pela padronização e unificação 

territorial‖ 40 quanto pelo anseio por maior proteção do mercado interno de um 

território, colimando-se, dessa forma, criar mecanismos que promovessem ao 

mercado interno condições para competir com os produtos da Inglaterra, cujo 

desenvolvimento industrial encontrava-se já sedimentado.                   

Essa proteção de mercado, no entanto, não se restringia apenas à 

fiscalização das fronteiras ou taxação dos produtos.  

A partir da Revolução Francesa dá-se início a construção da noção de que o 

Estado também deveria representar uma só ―nação‖, surgindo desse liame a 

denominação Estado-nação. 

A nação representava para o indivíduo moderno um sentimento de identidade 

e de lealdade para com essa ―comunidade simbólica‖ à qual ele se sentia 

intimamente ligado, não se concebendo àquela época que pudesse existir um 

homem sem uma nacionalidade.  

Como ressalta Ernest Gellner, a ―idéia de um homem sem uma nação parece 

impor uma (grande) tensão à imaginação moderna. Um homem deve ter uma 
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nacionalidade, assim como deve ter um nariz e duas orelhas [...]‖ 41. Sob a 

construção dessa noção de que o indivíduo e o Estado eram parte da mesma 

identidade, também passam a se erigir sentimentos de não identificação para com 

aqueles que não se encontravam sob a proteção desse mesmo Estado, emergindo 

um forte sentimento de aversão ao não nacional, considerado como o ―outro‖, o 

diferente.    

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 
lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em 
sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião, 
foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à 
cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram 
gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo 
que Gellner chama de ―teto político‖ do estado-nação, que se tornou, 
assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades 
culturais modernas. 42 

Ainda no que se refere ao Estado-nação, um dos maiores obstáculos para a 

construção dessa identidade cultural única era impor essa igualdade às diversas 

culturas as quais, separadas durante longos séculos, agora estavam sob a égide de 

um só poder, num mesmo território 43. Assim, para o verdadeiro triunfo do Estado-

nação como modelo de organização política, fazia-se indispensável a aplicação de 

um único conjunto de regras de comportamento, válidas para todos. Como leciona 

Dalmo de Abreu Dallari,  

Essa necessidade era um dado relevante, porque havia diferenças 
culturais regionais entre as diferentes partes do Estado francês, 
decorrentes de fatores geográficos e históricos. Isso tinha gerado 
costumes diferentes e, consequentemente, uma diversidade de 
regras jurídicas costumeiras, o que era inconveniente para a 
afirmação de um só povo e, portanto, para a preservação da unidade 
do Estado, já consolidada politicamente. Surgiu daí a ideia de reunir 
todas as regras fundamentais vigentes num grupo homogêneo, 
racionalmente composto, que seria o direito comum de todo o povo.44   

Diante dessas profundas alterações, o fenômeno das migrações também 

passa a ser visto sob um novo prisma. Embora as causas desses movimentos 
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pudessem ser as mesmas daquelas que marcaram os períodos anteriores, os 

"efeitos jurídicos e o controle exercido sobre essas movimentações se alteraram 

bastante com o advento desses entes soberanos" 45.  

Fazendo uma análise dessas alterações, discorre Pierre Bringuier: 

Os refugiados eram acolhidos em  tal ou tal país a partir da tradição 
muito antiga do asilo, que se fundamentava sobre 
tradições  religiosas ou filosóficas e não sobre o direito. A ausência 
quase que total do direito é facilmente explicada: a relação entre o 
indivíduo  e o poder público (o monarca  ou a cidade) era  mais 
pessoal que jurídica,  de modo que o essencial,  nesta época, era 
restabelecer a ligação pessoal do mesmo tipo com um outro rei ou 
monarca ou uma outra cidade. Tudo muda a partir do momento em 
que o Estado-Nação torna-se o modelo normal da organização 
política. As relações pessoais se apagam diante das ligações 
jurídicas. O indivíduo que não pode mais reclamar de um Estado 
está, na  época moderna, em uma situação dramática. Acontece que 
o refugiado não é somente uma pessoa derrotada,  em condições 
materiais extremamente penosas, mas é, ainda, uma pessoa privada 
do elo de dependência essencial frente a um Estado do qual ela 
guarda a nacionalidade. 46  

Assim, com a formação dos Estados-nação, caracterizados pela noção de 

nação, pela unificação das regras de comportamento e pelo redimensionamento dos 

limites territoriais, o fenômeno da imigração passa a se caracterizar como um 

movimento que ultrapassa as fronteiras nacionais, adquirindo um caráter 

internacionalista, fator este que irá se acentuar no início do século XX diante da 

generalização desse modo de organização política.  

O conceito propriamente dito de fronteira de Estado fixa, fechada e 
controlada, esta relacionado à afirmação definitiva dos Estados 
nacionais entre o fim do século XIX e o início do século XX.  Antes do 
século XIX, passava-se de um país ao outro sem necessidade de 
passaporte ou de vistos e,  mesmo no século XIX,  circulava-
se  muito mais facilmente do que no século XX. As fronteiras eram 
infinitamente mais permeáveis do que hoje. 47 

Em que pesem as transformações efetuadas pela difusão do conceito de 

Estado-nação, o século XIX vai estabelecer o marco do início das migrações 
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internacionais de massa, principalmente as transoceânicas, amplamente facilitadas 

pelos novos meios de transporte, como expõe Bruno Groppo: 

O primeiro grande contingente de migrantes europeus em direção 
aos Estados Unidos, que começará nos anos 40, foi seguido por um 
segundo, com um número maior de pessoas, a partir dos anos 80, 
originários principalmente da Europa Oriental e Meridional. A 
América Latina torna-se também o destino de importantes 
contingentes migratórios. A difusão dos barcos a vapor, assim como 
as estradas de ferro, torna possível o deslocamento da massas da 
população. 48       

Sobre esses deslocamentos em massa que caracterizaram o século XIX, 

João Carlos Jarochinski Silva ressalta que, apesar do desinteresse em regular esses 

movimentos, os Estados incentivavam esse fenômeno, pois  

[...] havia países que necessitavam que uma parte de sua população 
deixasse o seu território para encontrar equilíbrio em termos 
demográficos e, no mesmo instante, existiam países que buscavam 
preencher seus vazios demográficos ou que buscavam uma mão de 
obra capacitada para fazer a sua modernização. Caso existisse uma 
política migratória mais restritiva, seria impossível estabelecer o 
quadro que marca o século XIX nesse tema. 49      

Além do caráter de massa, esses movimentos migratórios também se 

caracterizavam por serem largamente motivados por razões econômicas, sendo que 

as migrações forçadas por motivo de perseguição, principalmente de ordem política, 

restavam em uma dimensão muito restrita e, ainda, por serem compostas, em sua 

maioria, por intelectuais, artistas e outros profissionais capacitados, não 

encontravam barreiras à obtenção de asilo em outros Estados, constituindo ―uma 

elite política, de dimensões relativamente modestas‖ 50. 

Diante da dimensão quantitativa limitada, explica-se o fato de que em nenhum 

momento o problema dos refugiados ―se tornou um problema internacional [...], 

exigindo uma ação coordenada da comunidade internacional: cada Estado que 

acolhia os exilados, [...] o fazia por seus próprios meios‖ 51.   
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Até esse momento histórico, os governos aplicavam a esse grupo as 

disposições internas, se existentes, reguladoras do direito de asilo. Isso porque se 

constatava certa receptividade dos imigrantes pelos Estados, uma vez que ―sempre 

houvera espaços físicos e intelectuais a serem preenchidos e, grosso modo, os 

Estados viam com bons olhos uma adição de elementos, economicamente bem 

situados e com disposição de trabalho‖ 52 e, ainda, porque as solicitações de asilo 

eram em número reduzido, nunca atingindo grande monta, as quais ficavam à mercê 

das disposições, diga-se novamente, se existentes, das leis reguladoras do direito 

de asilo do país receptor ou ficavam tais solicitações dependentes do interesse ou 

não interesse dos Estados sobre a entrada de novas pessoas em seus territórios 

nacionais.         

 

1.3 O século XX e a afluência massiva de refugiados 

 

Somente após os primeiros conflitos que marcaram o início do século XX, 

especialmente diante das consequências da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e 

da Revolução Russa (1917), dá-se início a uma verdadeira preocupação 

internacional quanto ao destino de pessoas que, fugindo desses conflitos, 

abandonavam o Estado onde residiam e buscavam em outros países a proteção à 

sua vida e/ou integridade física, estivessem ou não envolvidas ideologicamente com 

algum dos lados em conflito. 

O caráter de massa que caracterizava as migrações ―econômicas‖ do século 

anterior, agora passaria também a ser a característica das migrações forçadas, 

fossem elas motivadas por razões políticas ou por motivos outros, fazendo emergir 

uma consciência mundial sobre a figura do refugiado 53.   

Em termos numéricos, estima-se que no período de 1914 a 1922 o número de 

refugiados gerados pela Primeira Guerra Mundial e pela Revolução Russa oscila 
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entre 4 a 5 milhões de pessoas 54. Como assinala Bruno Groppo, o ―problema dos 

refugiados mudava, assim, de natureza: ele não estava mais relacionado exclusiva 

ou principalmente a grupos restritos de exilados políticos, como no século 

precedente, mas de agora em diante, a populações inteiras‖ e que somente  

[...] a partir da Primeira Guerra Mundial que a noção de refugiado se 
impôs definitivamente para designar um fenômeno que se tornara, 
por suas dimensões, um problema internacional, já que a partir 
daquele momento, toda solução, em nível nacional, parecia 
impossível. Essa noção não se aplica mais apenas aos refugiados 
políticos propriamente ditos mas, também, às diferentes formas de 
migração forçada que não eram conhecidas no século precedente. 55  

O deslocamento massivo de pessoas verificado nesse período levou a 

sociedade internacional 56 a buscar soluções para esse contingente que clamava por 

proteção sem que pudesse, entretanto, ser caracterizado como perseguidos políticos 

ou religiosos.  Essa preocupação da sociedade internacional ganha corpo e atitude 

por meio das atividades desenvolvidas pela recém-criada Sociedade das Nações 57. 

Mesmo que num primeiro momento a questão da proteção aos refugiados ainda não 

fosse dotada de caráter amplo e irrestrito, voltada que era a grupos específicos de 

refugiados 58, dá-se início a formais esforços internacionais voltados à assistência 

aos refugiados, o que mais tarde culminará na real cunhagem do Direito 

Internacional dos Refugiados 59.  
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Antes da Primeira Guerra Mundial, era ampla a receptividade de migrantes, 

principalmente na América. Mas, após os resultados do primeiro conflito mundial, 

aliados à crise econômica mundial dos anos 1930, esse quadro sofreria profundas 

alterações, principalmente pela instalação de políticas migratórias restritivas ou 

limitativas por vários países, em especial pelos Estados Unidos da América. 

[...] as restrições americanas à imigração após a guerra e, em 
particular, à introdução de um sistema de quotas modificaram 
radicalmente a situação e obrigaram a Europa a buscar soluções 
para um problema que, nesse momento, era ainda um problema 
essencialmente europeu. A questão dos refugiados e dos exilados 
políticos aparecia, pois, indissociável da questão das políticas de 
imigração colocadas em prática em diferentes países. 60              

Além disso, o mundo passaria a conhecer a figura das pessoas ―sem Estado‖. 

Os denominados apátridas 61 passariam a compor um novo grupo de refugiados, 

fruto que eram da consolidação dos Estados-nação como nova ordem política 

internacional.   

Do grande conflito emergiram novas categorias de refugiados, perseguidos 

que eram não tão somente em virtude de opiniões políticas ou religiosas, mas por 

uma gama de motivos e, especialmente, por uma situação inalterável ou, ao menos, 

de difícil alteração, uma vez que 

[...] a maioria dos refugiados sequer poderia invocar o direito de asilo, 
na medida em que ele implicitamente pressupunha convicções 
políticas e religiosas que, ilegais ou combatidas no país de origem, 
não o eram no país de refúgio. Mas os novos refugiados não eram 
perseguidos por algo que tivessem feito ou pensado, e sim em 
virtude daquilo que imutavelmente eram – nascidos na raça errada 
(como no caso dos judeus na Alemanha), ou na classe errada (como 
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no caso dos aristocratas na Rússia), ou convocados pelo governo 
errado (como no caso dos soldados do Exército Republicano 
espanhol). 62 

Ao descrever o drama dos apátridas sofrido no período das duas guerras 

mundiais, a aclamada autora Hannah Arendt, volta a sua atenção e presta a sua 

homenagem ao problema desse novo grupo de pessoas que se via inserido na 

condição de refugiado. Ao serem deliberadamente despidos de sua nacionalidade, 

em razão não de suas convicções políticas ou religiosas, mas pelo que 

"imutavelmente eram", essas pessoas não mais contavam com nenhum sistema de 

proteção aos seus direitos como membros do grupo humano, eram aqueles que não 

tinham um "direito de ter direitos" 63.  

Como declara Hannah Arendt, com pertinência:  

A primeira perda que sofreram essas pessoas privadas de direito não 
foi a da proteção legal mas a perda dos seus lares, o que significa a 
perda de toda a textura social na qual haviam criado para si um lugar 
peculiar no mundo. Essa calamidade tem precedentes, pois na 
história são corriqueiras as migrações forçadas, por motivos políticos 
ou econômicos de indivíduos ou de povos inteiros. O que era sem 
precedentes não era a perda do lar, mas a impossibilidade de 
encontrar um novo lar. 64 

Hannah Arendt chega à conclusão de que o ―homem pode perder todos os 

chamados Direitos do Homem sem perder sua qualidade essencial de homem, sua 

dignidade humana" e que somente "a perda da própria comunidade é que o expulsa 

da humanidade‖ 65. Ainda, na percepção crítica que lhe é peculiar, assevera a 

autora:  

A calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem 
sido privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade, nem 
da igualdade perante a lei ou da liberdade de opinião — fórmulas que 
se destinavam a resolver problemas dentro de certas comunidades 
— mas do fato de já não pertencerem a qualquer comunidade. Sua 
situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante 
a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles; não de serem 
oprimidos, mas de não haver ninguém mais que se interesse por 
eles, nem que seja para oprimi-los. Só no último estágio de um longo 
processo o seu direito à vida é ameaçado; só se permanecerem 
absolutamente "supérfluos", se não se puder encontrar ninguém para 
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"reclamá-los", as suas vidas podem correr perigo. Os próprios 
nazistas começaram a sua exterminação dos judeus privando-os, 
primeiro, de toda condição legal (isto é, da condição de cidadãos de 
segunda classe) e separando-os do mundo para ajuntá-los em 
guetos e campos de concentração; e, antes de acionarem as 
câmaras de gás, haviam apalpado cuidadosamente o terreno e 
verificado, para sua satisfação, que nenhum país reclamava aquela 
gente. O importante é que se criou uma condição de completa 
privação de direitos antes que o direito à vida fosse ameaçado. 66  

Os recém sem nacionalidade vivenciaram, de um só golpe, o solapamento da 

ideia de que o ser humano, pelo simples fato de ser humano, seria digno de direitos, 

colocando em xeque (e para milhões de pessoas, em xeque-mate) a concepção dos 

direitos inalienáveis e sagrados do homem que vinha sendo desenvolvida e 

defendida desde a Revolução Francesa.   

Na observação de Giorgio Agambem, "o refugiado - que deveria encarnar por 

excelência o homem dos direitos, assinala em vez disso a crise radical deste 

conceito" 67. Aqueles a quem Hannah Arendt denominou como os escolhidos para 

representarem o "refugo da terra", eram de fato encarados e percebidos em toda 

parte como o refugo da terra e, nas palavras da autora, "aqueles a quem a 

perseguição havia chamado de indesejáveis tornavam-se de fato os indésirables da 

Europa" 68. 

A essas pessoas que "haviam perdido toda e qualquer qualidade e relação 

específica - exceto o puro fato de serem humanos" 69, a única saída era praticar um 

pequeno delito, tornar-se um fora da lei, o que as levaria de volta ao mundo jurídico. 

Como escreveu Hannah Arendt:  

O apátrida, sem direito à residência e sem o direito de trabalhar, 
tinha, naturalmente, de viver em constante transgressão à lei. Estava 
sujeito a ir para a cadeia sem jamais cometer um crime. Mais do que 
isso, toda a hierarquia de valores existente nos países civilizados era 
invertida no seu caso. Uma vez que ele constituía a anomalia não-
prevista na lei geral, era melhor que se convertesse na anomalia que 
ela previa: o criminoso. A melhor forma de determinar se uma pessoa 
foi expulsa do âmbito da lei é perguntar se, para ela, seria melhor 
cometer um crime. Se um pequeno furto pode melhorar a sua 
posição legal, pelo menos temporariamente, podemos estar certos 
de que foi destituída dos direitos humanos. Pois o crime passa a ser, 
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então, a melhor forma de recuperação de certa igualdade humana, 
mesmo que ela seja reconhecida como exceção à norma. O fato — 
importante — é que a lei prevê essa exceção. Como criminoso, 
mesmo um apátrida não será tratado pior que outro criminoso, isto é, 
será tratado como qualquer outra pessoa nas mesmas condições. Só 
como transgressor da lei pode o apátrida ser protegido pela lei. 
Enquanto durem o julgamento e o pronunciamento da sua sentença, 
estará a salvo daquele domínio arbitrário da polícia, contra o qual 
não existem advogados nem apelações. O mesmo homem que 
ontem estava na prisão devido à sua mera presença no mundo, que 
não tinha quaisquer direitos e vivia sob ameaça de deportação, ou 
era enviado sem sentença e sem julgamento para algum tipo de 
internação por haver tentado trabalhar e ganhar a vida, pode tornar-
se quase um cidadão completo graças a um pequeno roubo. Mesmo 
que não tenha um vintém, pode agora conseguir advogado, queixar-
se contra os carcereiros e ser ouvido com respeito. Já não é o refugo 
da terra: é suficientemente importante para ser informado de todos 
os detalhes da lei sob a qual será julgado. Ele torna-se pessoa 
respeitável. 70 

Quanto a esse novo fenômeno, especialmente quanto à importância que 

adquiria o passaporte como documento de identificação pessoal, explica Bruno 

Groppo: 

O problema dos refugiados apresentava também formas novas que 
não existiam ou que não tinham importância prática no século 
precedente, por exemplo, o apatrídio. No momento em que o Estado-
Nação se impunha como o modelo normal de organização política, 
beneficiar-se da proteção de um Estado tornava-se quase uma 
condição de sobrevida. Ter um passaporte – isto é, ser cidadão de 
um Estado e poder usufruir de sua proteção – tornava-
se  infinitamente mais importante do que no século anterior. Um 
homem sem passaporte, sem o documento de identidade, 
encontrava-se ipso facto em uma situação dramática. De agora em 
diante, indispensáveis para passar de um país a outro, os 
passaportes e os vistos  tornaram-se a expressão mais evidente do 
reforço dos nacionalismos. [...] Ora, assim, o número de pessoas que 
reclamavam proteção não cessava  de aumentar e uma das 
novidades do século XX foi tal prática, ou seja, a de privar da 
nacionalidade, por razões políticas, a uma parte de seus emigrados, 
ter sido aplicada inicialmente pelos Estados totalitários e imitados por 
outros. Tal prática fora inaugurada em outubro de 1921, pela Rússia 
soviética, como medida punitiva em relação aos emigrados que se 
recusassem a reconhecer o regime comunista [...]. Em termos 
quantitativos, são as medidas de ―desnacionalização‖ tomadas pelo 
regime bolchevista que tiveram consequências mais graves, pois 
elas deixaram sem proteção quase um milhão de emigrados. 71 
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Diante da constatação da existência de mais de um milhão de refugiados 

russos fugindo das consequências da guerra civil da Rússia 72, em agosto de 1921, 

a Sociedade das Nações designa Fridtjof Nansen (1861-1930), um famoso 

explorador polar norueguês e, à época, delegado da Noruega representando o país 

na composição da Sociedade das Nações 73, como Alto Comissário, em nome da 

Sociedade das Nações, para tratar dos problemas dos refugiados russos na Europa.  

Esse grande explorador ártico que ―fez uma segunda carreira como amigo 

dos sem-amigos‖ 74, formou em 1921 a sua equipe, criando um Alto Comissariado 

para os Refugiados Russos, com um Alto Comissário em Genebra e representantes 

locais nos países de acolhimento.  

Fridtjof Nansen e sua equipe tinham a árdua tarefa de definir a condição 

jurídica dos refugiados russos bem como buscar soluções para o seu repatriamento 

ou organizar o emprego desses refugiados nos países de acolhimento, 

responsabilidades estas que, em 1922, foram alargadas para abranger também 

refugiados armênios e outros grupos específicos de refugiados.  

A primeira empreitada levada a cabo pela equipe de Fridtjof Nansen dizia 

respeito à expedição de passaportes aos refugiados, especialmente para os 

apátridas os quais ―num mundo cada vez mais burocratizado, não tinham existência 

burocrática em qualquer Estado‖ 75.  

Ter uma nacionalidade, e consequentemente ter a proteção desse país de 

nacionalidade, estar munido de um passaporte válido, devidamente liberado pelas 

autoridades do seu país de origem e devidamente reconhecido e autorizado pelas 

autoridades do país onde se pretendia ficar ou cujas fronteiras territoriais 

necessitavam ultrapassar, tornava-se uma ―condição de sobrevida‖ àqueles que 

eram obrigados a se deslocar nesse período de conflitos.     

Diante dessa imperiosa necessidade, os esforços de Fridtjof Nansen e sua 

equipe estavam voltados à obtenção de reconhecimento da validade de tais 
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documentos pelos Estados partícipes, para o que foi realizada uma Conferência em 

Genebra, em 1922, donde resultou a aprovação do Ajuste Relativo à Expedição de 

Certificados de Identidade para os Refugiados Russos 76.  

O Certificado, mais conhecido como "Passaporte Nansen", obteve o 

reconhecimento internacional, por 53 governos envolvidos, de um documento de 

identificação pessoal e de viagem para refugiados russos, constituindo-se no 

primeiro documento específico de identificação para os refugiados 77.  Embora, na 

ocasião, não se tenha estabelecido uma definição sobre quem seria considerado 

"refugiado russo" 78, a expedição desses documentos acabou por beneficiar 

centenas de milhares de pessoas.  

Em 1924, o sistema de identificação já estabelecido para os refugiados russos 

foi estendido aos refugiados armênios por meio do Plano Relativo à Expedição dos 

Certificados de Identidade para os Refugiados Armênios, os quais passaram a ser 

chamados de "refugiados Nansen". Assumido por 35 Estados, dentre eles o Brasil, 

tal qual o ajuste de 1922, o Plano de 1924 não chegou a definir quem seria 

considerado "refugiado armênio" 79.  

Essa deficiência somente foi sanada em 1926. Por meio do Ajuste Relativo à 

Expedição de Certificados de Identidade para os Refugiados Russos e Armênios 80, 

resultante da Conferência Intergovernamental realizada em Genebra no mesmo ano, 

surge a primeira definição jurídica de refugiado. Embora ainda restrita às duas 

nacionalidades, o referido Ajuste determinava quem deveria se entender por 

refugiado russo e armênio: 

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.  
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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. 81  

Com a morte de Fridtjof Nansen, em 1930, a Sociedade das Nações criou, no 

ano subsequente, o Escritório Internacional Nansen para os Refugiados, um órgão 

de caráter descentralizado, sob a direção da Sociedade das Nações, com a 

responsabilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado por Fridtjof Nansen.  

Um dos primeiros instrumentos jurídicos internacionais relativos aos 

refugiados foi fruto dos esforços do Escritório Internacional Nansen para os 

Refugiados: a Convenção Internacional relativa ao Estatuto Internacional do 

Refugiado de 1933.  

Tal convenção é considerada um verdadeiro marco legal do início da 

positivação internacional dos direitos dos refugiados, principalmente por delinear o 

conteúdo do princípio da "proibição de devolução" do refugiado, também 

denominado pela expressão francesa non-refoulement 82.  

Embora tal princípio não se revestisse de forma expressa, segundo o artigo 3º 

da Convenção, os Estados Contratantes não poderiam expulsar refugiados que já se 

encontrassem em território nacional, bem como estavam proibidos de rechaçar, em 

suas fronteiras, refugiados vindos de seus Estados de origem 83. 

A Convenção de 1933 tratou, também, da situação jurídica dos refugiados, de 

suas condições de trabalho, do bem-estar e da assistência, da educação e do 

regime fiscal, mas, como salienta José Henrique Fischel de Andrade, quanto à 

conceituação de refugiado a Convenção elaborada em 1933 "deixou a desejar" 84, 
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uma vez que não introduziu nenhuma nova definição, deixando a cargo de cada 

Estado-contratante a introdução de modificações ou ampliações na definição 85.     

Diante do panorama político-econômico mundial da época, não havia 

interesse dos Estados em qualquer modificação e, muito menos, em ampliações da 

definição de refugiado.  

Muito ao revés, o surgimento do nacional-socialismo na Alemanha, as 

restrições políticas em matéria de imigração, muito em razão da crise econômica 

mundial verificada após a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, tornou 

dramático o problema dos refugiados, como colocado por Bruno Groppo: 

O que tornou dramático o problema dos refugiados na Europa, no 
período entre as duas guerras, foi a conjunção de três elementos: a 
chegada ao poder do nazismo, cuja política anti-semita, imitada por 
vários países da Europa Central e Oriental, tinha por objetivo 
principal, até 1939, impulsionar os judeus alemães a deixarem o 
país; o isolacionismo e a nova política restritiva dos Estados Unidos 
em matéria de imigração; a crise econômica mundial dos anos 30 
que incitou todos os países a tomarem medidas de proteção do 
mercado de trabalho nacional e a fechar suas fronteiras à 
imigração.86          

Dessa forma, muito antes das medidas iniciadas em 1921 pela Sociedade das 

Nações surtirem efeito mais expressivo, surgem novos indivíduos sob a condição de 

refugiados, avolumando o já existente e alto contingente de refugiados que 

necessitavam de proteção.  

Diante dessa demanda, em 1933, a Sociedade das Nações designa James G. 

McDonald como Alto Comissário para os Refugiados (Judeus e outros) Provenientes 

da Alemanha 87. De 1933 a 1935, o professor e jornalista americano combateu as 

restrições à imigração, impostas por diversos países, com vistas a obter a 

reinstalação de refugiados judeus.  
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Mas, face ao acirramento da política nazista 88 e frustrado pela falta de uma 

ação mais firme por parte da Sociedade das Nações diante do exponencial aumento 

do fluxo de pessoas sob perseguição que buscavam refúgio, James G. McDonald 

renunciou a seu cargo em 27 de dezembro de 1935.  

Em sua Carta de Renúncia, documento amplamente publicado na imprensa 

internacional da época, demonstrando as suas preocupações com o crescente 

número de refugiados provenientes da Alemanha, James G. McDonald advertia e 

pressentia que:              

Quando a política nacional ameaça desmoralizar os seres humanos, 
as considerações de conveniência diplomática devem ceder às dos 
princípios da humanidade. Seria desonestidade da minha parte não 
chamar a atenção para a situação atual e exorto a opinião pública 
mundial a atuar, por intermédio da Sociedade e dos Estados-
membros e de outros países, para impedir as tragédias em curso e 
as que se avizinham. 89  

Com pesar, o apelo para uma intervenção direta na Alemanha formulado por 

James G. McDonald não obteve resposta e a questão do tratamento aos judeus 

dispensado na Alemanha continuou a ser visto pela sociedade internacional como 

um assunto puramente interno.   

Embora tenham surgido em momentos distintos e com competências 

distintas, o Alto Comissariado para os Refugiados (Judeus e outros) Provenientes da 

Alemanha e o Escritório Nansen para Refugiados tiveram seus mandatos extintos, 

simultaneamente, em 31 de dezembro 1938, diante do estabelecimento do Alto 

Comissariado da Liga das Nações para os Refugiados, que os substituiu 90.  

Acumulando as responsabilidades dos anteriores Alto Comissariados, o Alto 

Comissariado da Liga das Nações para os Refugiados tinha por tarefas principais 
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promover a proteção jurídica e coordenar medidas de assistência direta aos 

refugiados 91. 

Ainda no ano de 1938, merece destaque a criação do Comitê 

Intergovernamental para os Refugiados. Fruto da conferência internacional realizada 

em Evian-les-Bain, na França, esse organismo deveria atuar de forma completar às 

atividades de proteção aos refugiados junto ao Alto Comissariado da Liga das 

Nações.  

O grande mérito da criação desse Comitê Intergovernamental, em verdade, 

reside na definição do termo "refugiado" adotada para as finalidades do trabalho a 

ser desenvolvido pelo mencionado comitê, uma vez que, pela primeira vez se fará 

menção à motivação da fuga dos refugiados, incluindo-se opiniões políticas, credos 

religiosos e origem racial como causas a ensejar o direito de refúgio, conforme 

estipulava a Resolução de 14 de julho de 1938 em sua recomendação primeira:  

(a) Que as pessoas que se encontram no âmbito de atividade do 
Comitê Intergovernamental devem ser (1) pessoas que ainda não 
partiram de seu país de origem (Alemanha (incluindo Áustria)), mas 
que devem emigrar em razão de suas opiniões políticas, credos 
religiosos ou origem racial, e (2) pessoas definidas no item (1) que já 
partiram de seu país de origem e que ainda não se estabeleceram 
permanentemente alhures. 92     

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), são restringidas 

sobremaneira as atividades de proteção desempenhadas pelo Alto Comissariado da 

Liga das Nações para os Refugiados e pelo Comitê Intergovernamental para os 

Refugiados. Embora tais órgãos tenham sido formalmente extintos somente após o 

término do conflito, o primeiro em 1946 e o segundo em 1947, ambos tornaram-se 

praticamente inoperantes durante o período de atrocidades que se seguiu.            

O que se imaginava, com o fim da Primeira Guerra, fosse uma catástrofe 

insuperável em termos humanos e numéricos (com cerca de 4 a 5 milhões de 

refugiados), restou como uma gota no oceano diante das atrocidades perpetradas 

pela Segunda Guerra Mundial, que contabilizou mais de 40 milhões de refugiados 93.  
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O século XIX já havia sido marcado de forma indelével pelo fenômeno do 

desenraizamento dos povos, solapando o antigo tradicionalismo local 94. No período 

compreendido entre 1816 e 1850, perto de 5 milhões de europeus deixaram seus 

países nativos (quase 4/5 deles para as Américas) e, no período de 1850 e 1888, 22 

milhões de europeus emigraram 95.  

Ao considerarmos que àquela época a população mundial não chegava a 2 

bilhões de pessoas 96, pode-se mensurar o porquê de se considerar que a segunda 

metade do século XIX marca o inicio da maior migração de povos na História, 

conforme colocado por Eric Hobsbawn: 

Seus detalhes exatos mal podem ser medidos, pois as estatísticas 
oficiais, tais como eram feitas então, não conseguem capturar todos 
os movimentos de homens e mulheres dentro dos países ou entre 
Estados: o êxodo rural em direção às cidades, a migração entre 
regiões e de cidade para cidade, o cruzamento de oceanos e a 
penetração em zonas de fronteiras, todo esse fluxo de homens e 
mulheres movendo-se em todas as direções torna difícil uma 
especificação. Entretanto, uma forma dramática dessa migração 
pode ser aproximadamente documentada. Entre 1846 e 1875, uma 
quantidade bem superior a 9 milhões de pessoas deixou a Europa, e 
a grande maioria seguiu para os Estados Unidos. Isso equivaleria a 
mais de quatro vezes a população de Londres em 1851. [...] Na 
década de 1880, entre 700 mil e 800 mil europeus emigraram em 
média cada ano, e nos anos posteriores a 1900, entre 1 e 1,4 milhão 
por ano. Assim, entre 1900 e 1910, um número consideravelmente 
maior de pessoas emigrou para os Estados Unidos do que durante o 
período inteiro que este livro estuda. 97         

Mas essa emigração em massa não se confunde com a questão dos 

refugiados, pois as pessoas que se deslocavam, no período acima apontado, 

fizeram-no, sobretudo, por razões econômicas e restritas a certas localidades. 

Embora as perseguições por razões políticas ou religiosas persistissem, os 
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refugiados políticos ou ideológicos ―formavam apenas uma pequena fração da 

emigração de massa [...]‖ 98.              

Ao tomarmos especificamente a questão dos refugiados, ou seja, de pessoas 

forçadas ao deslocamento, tanto em números absolutos quanto em movimentação 

global, o que se verificou com a Segunda Guerra Mundial expõe proporções jamais 

vistas ou imaginadas.  

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno dos refugiados 
atingiu dimensões ainda mais elevadas, o equivalente a dezenas de 
milhões de pessoas. Restrito até então à Europa, tal fenômeno se 
estendeu em seguida a outros continentes e, tornou-se assim um 
problema mundial. Em relação ao século XIX, o salto quantitativo é 
impressionante. Assim, onde contavam-se anteriormente milhares, 
ou dezenas de milhares, contam-se, de agora em diante, centenas 
de milhares e milhões (e em alguns casos, como logo após a 
Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhões). 99 

Diante das dezenas de milhões de pessoas que procuravam fugir ao alcance 

dos propósitos nazistas, em 1943 é fundada a Administração de Socorro e 

Reabilitação das Nações Unidas (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration - UNRRA), órgão que desempenhou importante papel no auxílio aos 

refugiados no pós-guerra, seja no retorno para os seus países de origem seja no 

assentamento nos países em que se encontravam.  

Em 1947 a UNRRA foi extinta, juntamente com o Comitê Intergovernamental 

para os Refugiados, ambos substituídos pela Organização Internacional para os 

Refugiados (OIR) 100.  

Em 1948, a proclamação solene da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, monumento áureo e inextinguível dos direitos humanos, em apenas 30 

artigos sintéticos, desencadeou o que poderíamos chamar de era dos direitos 
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humanos, calcados numa inarredável necessidade de se "reconquistar a dignidade 

humana" 101. 

A partir de então, numa conscientização ascendente sobre direitos humanos, 

passou-se à premência do respeito ao homem como ser de supremo valor, dotado 

de uma dignidade que lhe é inerente, de uma respeitabilidade e dignidade absolutas 

em todas as pessoas, introduzindo a concepção contemporânea dos direitos 

humanos. Como explica Flávia Piovesan: 

A Declaração de 1948 introduz a concepção contemporânea dos 
direitos humanos, na medida em que consagra a ideia de que os 
direitos humanos são universais, inerentes à condição de pessoa e 
não relativos às peculiaridades sociais e culturais de determinada 
sociedade, incluindo em seu elenco não só direitos civis e políticos, 
mas também direitos sociais, econômicos e culturais. Afirma, assim, 
ineditamente, a universalidade e a indivisibilidade dos direitos 
humanos. 102    

A Carta dos Direitos Humanos de 1948 se tornou o modelo de um ideal que 

se propôs a toda a humanidade, um universalismo de desígnios, uma cristalização 

da vontade da maioria dos povos do mundo em busca de paz para nunca mais se 

repetir o horror e a tragédia perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial.  

Especificamente sobre o direito de asilo, dispõe o artigo XIV da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado 
em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 
direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas. 103  

Ao se estabelecer que "toda pessoa, vítima de perseguição, tem direito de 

procurar e de gozar asilo em outros países" 104, denota-se que, a partir da 

concepção contemporânea de direitos humanos, assegurado está a toda pessoa o 
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direito de estar "a salvo do temor" 105, livre de qualquer tipo de perseguição e, 

consequentemente, em se constatando a violação a essa liberdade, constatada 

também estará uma gama de violações a diversos direitos humanos que culminam 

na solicitação de asilo. Como bem acentua Flávia Piovesan: 

Ao enfocar os contornos do direito de asilo, percebe-se que a 
Declaração assegura o direito fundamental de toda pessoa de estar 
livre de qualquer forma de perseguição. Consequentemente, na 
hipótese de perseguição decorre o direito fundamental de procurar e 
gozar asilo em outros países. A perseguição a uma pessoa 
caracteriza grave violação aos direitos humanos. Vale dizer, cada 
solicitação de asilo é resultado de um forte padrão de violência a 
direitos universalmente garantidos. Quando pessoas têm que 
abandonar seus lares para escapar de um perseguição, toda uma 
série de direitos humanos são violados, inclusive o direito à vida, 
liberdade e segurança pessoal, o direito de não ser submetido à 
tortura, o direito à privacidade e à vida familiar, o direito à liberdade 
de movimento e residência e o direito de não ser submetido a exílio 
arbitrário. Os refugiados abandonam tudo em troca de um futuro 
incerto em uma terra desconhecida. É assim necessário que as 
pessoas que sofram esta grave violação de direitos humanos 
possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo proteção 
efetiva contra a devolução forçada ao país em que a perseguição 
ocorre e tenham garantido ao menos um nível mínimo de 
dignidade.106   

Temos, assim, que todo ser humano tem o direito de buscar proteção em 

outros países, faculdade esta somente preterida nas hipóteses previstas no numeral 

2 do artigo XIV da Declaração Universal dos Direitos Humanos: quando a 

perseguição tem por fundamento uma violação a crimes comuns ou prática de ações 

contrárias aos princípios e propósitos previstos na Carta da Organização das 

Nações Unidas 107. 

Após o término da Segunda Guerra e nutrindo-se da seiva do estabelecido no 

artigo XIV da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 quanto ao direito 

de asilo, bem como pela consagração do reconhecimento universal dos direitos 

humanos, começa a se desenvolver, agora também em plano universal 108, o Direito 

Internacional dos Refugiados.  
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 Colocado pela Declaração Universal dos Humanos de 1948, em suas considerações, como uma 
das mais altas aspirações do homem comum.  
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 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 178. 
107

 A Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, após o término 
da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor a 24 de 
outubro daquele mesmo ano. ONU. Carta das Nações Unidas. Disponível em: 
<http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf> Acesso em 18 fev. 2013. 
108

 Conforme já abordado, os tratados anteriores eram aplicados a grupos específicos, como russos, 
armênios, alemães e outros.   
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Como ponderam Rosita Milesi e William César de Andrade: 

As duas grandes guerras mundiais no século XX, além de 
redesenhar o mapa político global, introduziram profundas mudanças 
na percepção e modo como a sociedade estabeleceu os direitos 
inerentes à pessoa humana, e dentre eles o direito ao refúgio. As 
questões relativas aos direitos humanos internacionalizaram-se, 
passaram a constituir-se como parte de uma agenda global, para 
além da competência exclusiva do estado-nação. 109 

Dá-se início, então, à construção de toda uma gama de direitos, reconhecidos 

internacional, regional e nacionalmente, voltados às pessoas em busca de proteção 

em outros países.  

Mister, neste momento, faz-se pontuar que esse direito de asilo, previsto na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tornou-se o supedâneo à 

proteção das pessoas em busca de refúgio, ou seja, àqueles que se encontram na 

situação de refugiado concede-se a proteção do direito de asilo.   

Ocorre que, por tradição da América Latina, distinguem-se os institutos do 

asilo e do refúgio, o que não se verifica na cultura jurídica anglo-saxã, onde as 

expressões asilo e refúgio são utilizadas sem distinção.  

Sobre essa concepção unitária entre os institutos do asilo e do refúgio, 

discorre Liliana Lyra Jubilut: 

Para os adeptos da unidade dos institutos, tem-se que os 
"buscadores" de asilo são todos os seres humanos que deixam seu 
país de origem e/ou de residência habitual e buscam proteção em 
outro Estado, e os refugiados são os que solicitam a proteção de 
outro Estado em função de um bem fundado temor de perseguição. 
A proteção a todos seria a do asilo. 110      

No continente europeu, portanto, não há a figura do asilado, mas apenas a do 

solicitante de asilo que, ao ter deferido o seu pedido de asilo, torna-se um refugiado 

nos moldes do regime internacional dos refugiados.  

Mas, como dentro do ordenamento jurídico brasileiro há distinção entre os 

institutos do asilo e do refúgio, optou-se por apresentar, embora brevemente, as 

distinções entre os dois institutos, originadas que foram por tradição praticada na 

América Latina.        
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 MILESI, Rosita; ANDRADE, William César de. Atores e Ações por uma Lei de Refugiados no 
Brasil. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas 
Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.). 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 24.  
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 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p.37. 
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1.4. O asilo no plano da América Latina  

 

Foi na América Latina onde se efetivou a primeira normatização jurídica 

internacional, em plano regional, pertinente ao asilo.  

Numa tradição pioneira e centenária 111, o início do desenvolvimento da 

temática do direito de asilo nas Américas se deu em 1889, com o Tratado sobre 

Direito Penal Internacional firmado em Montevidéu.  

Foi ainda no século passado que ocorreu, no continente americano, 
a primeira normatização jurídica internacional regional pertinente ao 
asilo. Na ocasião do Primeiro Congresso Sul-Americano de Direito 
Internacional Privado concluiu-se, aos 23 de janeiro de 1889, o 
Tratado sobre Direito Penal Internacional, que, em seus artigos 15-
19, vislumbra o asilo, relacionando-o, inter alia, às regras atinentes à 
extradição e aos delitos políticos. O tratado de 1889 foi deveras 
importante numa época em que se lutava pela independência em 
alguns Estados latino-americanos e pela consolidação da 
democracia em outros. Nessa luta pela independência e pela 
democracia, em que constantemente facções dissidentes impunham 
à força, sistemas de governo ditatoriais, a utilização do instituto asilo 
foi ampla. 112 

Em seguida, sobrevieram outros tratados 113 abordando o tema do asilo na 

América Latina, inter alia, a Convenção sobre Asilo de 1928 (Havana), a Convenção 

sobre Asilo Político de 1933 (Montevidéu), o Tratado sobre Asilo e Refúgio Político 

de 1939 (Montevidéu), a Convenção sobre Asilo Diplomático e a Convenção sobre 

Asilo Territorial, ambas de 1954 (Caracas) 114.  

Em abril de 1948, durante a Nona Conferência Internacional Americana 

realizada em Bogotá, foi aprovada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem. Antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

dezembro de 1948, a Declaração Americana já incluía, em seu artigo XXVII, o direito 

de asilo dispondo que ―Toda pessoa tem o direito de procurar e receber asilo em 

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

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

internacionais‖.   
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 RAMOS, André de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: ACNUR. 
60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e 
Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, p. 17.    
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 ANDRADE, José Henrique Fischel de. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica 
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 18.   
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 Tratado, aqui, é utilizado como sinônimo de Convenção, Acordo, Pacto. 
114

 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 38.   
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Atualmente, ainda na concepção latino-americana, o direito ao asilo encontra-

se previsto, agora na forma de um instrumento de caráter convencional, no artigo 22, 

§7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecido como Pacto 

de San José da Costa Rica, dispondo que:  

Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território 
estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou 
comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a 
legislação de cada Estado e com as Convenções internacionais. 
(grifo nosso) 

Tem-se, assim, que o termo asilo, utilizado internacionalmente como sinônimo 

de refúgio, acabou por apresentar uma concepção diferenciada no plano jurídico 

latino americano.  

Embora tenham como meta comum assegurar ―o acolhimento de estrangeiro 

que, em virtude de perseguição odiosa (sem justa causa), não pode retornar ao local 

de residência ou nacionalidade" 115, o instituto do asilo adquiriu características que 

lhes são próprias e peculiares, concebendo uma regulamentação jurídica regional do 

asilo (denominado por asilo político), não se confundindo com o instituto jurídico do 

refúgio, cuja regulamentação e abrangência se verificam em âmbito global. 

O asilo político difundido na América Latina está ligado exclusivamente a 

delitos e crimes de natureza política, aí se concentrando a sua característica 

peculiar, o qual, por sua vez, subdivide-se em "asilo territorial" e "asilo diplomático". 

Tratar-se-á de asilo territorial quando aquele que solicita asilo já se encontrar 

dentro dos limites territoriais do Estado ao qual se solicita essa proteção; por asilo 

diplomático, entenda-se aquele que é concedido em embaixadas, ou em navios, ou 

aviões da bandeira do Estado ao qual se solicita a proteção do asilo 116.  

Especificamente quanto à origem da prática do asilo diplomático, Guido 

Fernando Silva Soares observa que a noção de sacralidade de determinados locais 

adotada durante a Antiguidade e reforçada com o advento do Cristianismo, foi 

transferida aos locais onde se instalavam as missões diplomáticas permanentes. No 

dizer do autor:  

[...] tão logo conformado o Estado moderno, de feição absolutista, no 
século XVI, por força dos costumes da época, as missões 
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 RAMOS, André de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: ACNUR. 
60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e 
Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, p. 15. 
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 À extensão do asilo diplomático a navios, aeronaves e locais militares, dá-se a denominação de 
―asilo militar‖.   
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diplomáticas permanentes, que carregavam as qualidades do 
soberano que as enviava (ungido pelas leis divinas), adquirissem as 
características de estarem fora da jurisdição das autoridades legais, 
formalmente assentada na noção de territorialidade do ordenamento 
jurídico nacional, onde se encontrassem situados. Com a evolução 
da prática das missões diplomáticas permanentes, e a definitiva 
erradicação da ideia da sacralidade dos locais de sua situação, esta 
foi aos poucos sendo substituída, em benefício da concepção de que 
as autoridades nacionais devem respeito às pessoas e aos locais da 
Missão diplomática, a fim de não causar empecilhos ao exercício da 
função diplomática. 117  

Essa prática, associada à antiga sacralidade das missões diplomáticas, foi 

retomada pelos países latino-americanos em virtude da instabilidade política da 

região, fazendo com que as missões diplomáticas fossem envolvidas no acolhimento 

a perseguidos políticos, mas, como ressalva André de Carvalho Ramos, o asilo 

diplomático configura exceção especialmente difundida na América Latina, uma vez 

que  

[...] basta que um Estado não celebre tratados sobre o tema ou ainda 
que não aceite o costume latino americano para não ser obrigado a 
conceder o salvo conduto aos perseguidos políticos abrigados nas 
Missões Diplomáticas estrangeiras em seu território [...]. 118    

De qualquer maneira, quer se trate de asilo territorial quer se trate de asilo 

diplomático, a proteção será concedida sempre que se envolvam perseguições por 

motivos de opinião ou de prática de atividades políticas. Em contrapartida, como se 

abordará a posteriori, o refúgio se caracteriza como um instituto jurídico 

internacional, regulado por Convenção Internacional de alcance universal que prevê 

situações outras para a sua concessão, para além da perseguição por dissidência 

política. 

Além da estrita natureza política dos delitos, tem-se como pressuposto à 

concessão de asilo político estar o estrangeiro sob perseguição política atual 119. A 
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 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. v.1. São Paulo: Atlas, 
2002, p. 377. 
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 Nesse sentido, o autor aponta o ―caso célebre discutido pela Corte Internacional de Justiça, no 
qual o Peru não foi obrigado a conceder salvo conduto para a saída segura de Victor Raul Haya de 
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 No caso Haya de La Torre, levado à apreciação da Corte Internacional de Justiça, decidiu-se que, 
embora configurada a natureza política dos delitos imputados ao paciente, faltara, no caso concreto, 
o pressuposto do estado de urgência, determinando-se a irregularidade do asilo, pelo que este devia 
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seu turno, o refúgio visa à proteção de pessoas efetivamente sob perseguição como 

também aquelas com fundado temor de que essa perseguição venha a ocorrer.   

Como visto, o asilo pode se dar no próprio país onde se solicita a proteção 

(asilo territorial) e também pode ser concedido em embaixadas, navios ou aviões da 

bandeira desse Estado (asilo diplomático) 120. O mesmo não se verifica quanto ao 

refúgio que, conforme estipulado atualmente em convenção internacional, somente 

pode ser concedido para quem já ultrapassou as fronteiras do Estado de origem.  

Ademais, a concessão de asilo possui caráter constitutivo, dependente de 

decisão política do país a que se solicita a proteção, ou seja, o estrangeiro somente 

será considerado asilado após a decisão de concessão do asilo 121.  

Nesse ponto, importante destacar que há larga discussão acerca da 

discricionariedade do Estado na concessão de asilo. Em um posicionamento mais 

tradicional, entende-se que a concessão de asilo é um direito único e exclusivo do 

Estado dentro do exercício do seu poder discricionário. Essa visão tradicional 

encontra amparo na Convenção Interamericana sobre Asilo Territorial (Convenção 

de Caracas, 1954), onde se afirma que ―o direito de concessão do asilo é do Estado, 

que pode livremente concedê-lo ou negá-lo sem ser obrigado, inclusive, a tornar 

públicas as causas da concessão ou denegação‖ 122.  

No entanto, há grande movimentação doutrinária em sentido contrário 

afirmando que, diante da evolução do direito internacional sobre os direitos 

humanos, o asilo não mais se encontra restrito à total discricionariedade estatal. 

Após a Convenção Americana de Direitos Humanos ter consagrado, em seu 

artigo 22, § 7º, ―o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro‖, essa 

corrente doutrinária entende que a concessão de asilo, ao menos em termos de 

                                                                                                                                                                                     
ter fim, mas que, inobstante tal irregularidade, a embaixada colombiana não estava obrigada a 
entregar o paciente às autoridades locais. Diante do inexequível acórdão, e, antes que uma 
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América Latina, encontra-se regrada internacionalmente e sua fundamentação pode 

ser rechaçada pelos órgãos internacionais. 

A consequência da internacionalização do asilo é a possibilidade do 
crivo internacional das decisões de concessão ou denegação de asilo. 
A antiga discricionariedade plena da concessão de asilo passa, agora, 
por ser um tema de direito internacional, a ser regulada e o Estado 
pode vir a ser chamado perante um tribunal (por exemplo, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, por violação do Pacto de São 
José). 123  

Já no refúgio o que se leva em conta não é a decisão do país, mas, sim, a 

situação do solicitante que, preenchendo as condições estabelecidas pelos 

instrumentos internacionais, terá o seu estado jurídico de refugiado reconhecido por 

ato declaratório 124. 

Diga-se, também, que no Brasil, diferentemente do pedido de reconhecimento 

do refúgio (como se verá alhures), não há órgão específico ou trâmite próprio para a 

concessão de asilo, havendo livre atuação da diplomacia na análise do caso 

concreto.   

Pode-se apontar, ainda, como elemento diferenciador, o fato de que o instituto 

do asilo remonta à Antiguidade, enquanto o refúgio, como instituto jurídico, surgiu e 

evoluiu no século XX 125. 

Embora apresentem dessemelhanças, os institutos do asilo e do refúgio 

convergem em vários aspectos: independem da nacionalidade do indivíduo, 

fundamentam-se na cooperação internacional, são medidas unilaterais não 

dependentes de reciprocidade, e, principalmente, têm por finalidade a proteção da 

pessoa humana. Sobre a principal semelhança entre os institutos, acentua Luiz 

Paulo Teles Ferreira Barreto: 

A principal semelhança, todavia, é que tanto em um como em outro, 
verificamos que a intolerância não constrói a dignidade de um povo, 
mas, ao contrário, faz com que milhões de pessoas tenham de deixar 
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seus países em busca de proteção à vida e à liberdade, que jamais 
deveriam estar ameaçadas. 126 

No âmbito interno a questão dos asilados encontra proteção na Constituição 

Federal de 1988 127 e, em título próprio, no Estatuto do Estrangeiro - Lei nº 6.815/80. 

O refúgio, a seu turno, é instituto regulado na Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e em seu Protocolo de 1967, sendo o Brasil signatário de 

ambos, contando, ainda, com lei interna específica, a Lei nº 9.474/97.  

Quanto à fundamentação constitucional para o reconhecimento da condição 

jurídica de refugiado, Liliana Lyra Jubilut entende ser o inciso sobre asilo político, 

asseverando que apesar "de a Constituição Federal utilizar a expressão asilo 

político, entende-se que ela está se referindo ao direito de asilo em sua totalidade" 

128, tratando-se de mera imprecisão terminológica ao se utilizar a espécie em lugar 

do gênero.  

Do nosso ponto de vista, entretanto, corroborando com o entendimento de 

Guido Fernando Silva Soares transcrito abaixo, entendemos ser a prevalência dos 

direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, 

também princípios a reger as relações internacionais do Brasil, as bases 

constitucionais sobre as quais se sustenta o instituto do refúgio. 

Tal exercício de comparação entre os institutos do asilo político e do 
refúgio sem dúvida serve de apoio às considerações científicas sobre 
as diferenças fundamentais entre ambos. Todavia, igualmente serve 
para afastar os argumentos daqueles autores brasileiros que 
sustentam que a proteção dos asilados, no ordenamento jurídico 
nacional, tem sua base constitucional no inciso X do art. 4º da 
Constituição Federal de 1988, recorde-se: “A República Federativa 
do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes 
princípios: (...) X – concessão de asilo político”. A nosso ver, esse 
dispositivo serve, como se pode deduzir de seu enunciado, 
unicamente ao asilo político, o que não significa que o instituto do 
refúgio não tenha base constitucional! Tem sim: no mesmo art. 4º, 
porém no inciso “II – prevalência dos direitos humanos” e no inciso 
“IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”! 
129 
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2. A CODIFICAÇÃO DO DIREITO DE ASILO AOS REFUGIADOS E A EVOLUÇÃO 

DA DEFINIÇÃO DE REFUGIADO 

 

2.1 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo 

Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967  

 

Um ano após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) decide criar o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão subsidiário, 

de caráter humanitário, social e estritamente apolítico.  

Na língua inglesa o órgão é designado por United Nations High Commissioner 

for Refugees, daí a sigla correspondente UNHCR, ou seja, Alto Comissário e não 

Alto Comissariado, refletindo uma visão sobre a pessoa competente e não ao órgão 

competente.  

Como informa Liliana Lyra Jubilut, os ―adeptos desta visão julgam que o ideal 

é se referir ao órgão como Serviços do Alto Comissário das Nações Unidas para 

Refugiados" 130. Como a legislação brasileira faz uso da expressão Alto 

Comissariado e é a adotada pela maioria dos doutrinadores nacionais, optamos 

pelos termos Alto Comissário para designar o chefe do órgão e Alto Comissariado 

em referência ao órgão em si, seguindo posicionamento adotado por Liliana Lyra 

Jubilut. 

Em 14 de dezembro de 1950 é aprovado, pela Assembleia Geral da ONU, o 

Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, outorgando-lhe 

as funções de proporcionar proteção, assistência internacional e buscar soluções 

permanentes para o problema dos refugiados.  

Segundo o artigo 1º do Capítulo I do Estatuto do ACNUR:  

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atuando 
sob a autoridade da Assembleia Geral, assumirá a função de 
proporcionar proteção internacional, sob os auspícios das Nações 
Unidas, aos refugiados que se enquadrem nas condições previstas 
no presente Estatuto, e de encontrar soluções permanentes para o 
problema dos refugiados, prestando assistência aos governos e, com 
o consentimento de tais governos, prestando assistência também a 
organizações privadas, a fim de facilitar a repatriação voluntária de 
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 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 151. 
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tais refugiados ou a sua integração no seio de novas comunidades 

nacionais. 131 

Já com a participação do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) 132, em 1951, é celebrado o principal instrumento internacional 

referente aos refugiados e um dos primeiros tratados internacionais de direitos 

humanos: a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 133, conhecida como 

Convenção de 1951, constituindo-se na "carta magna que define em caráter 

universal a condição de refugiado, dispondo sobre seus direitos e deveres" 134.   

Na uniformização da proteção internacional aos refugiados, não mais 

restringindo sua aplicação a determinados grupos de refugiados, reside o grande 

mérito da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.  

Redigida originalmente na língua inglesa como Convention on the Status of 

Refugees, quando de sua conversão para a língua portuguesa, traduziu-se o termo 

status por estatuto, o que pode levar a uma conclusão equivocada, pois o refúgio é 

um instituto jurídico, não devendo ser confundindo, em momento algum, com 

estatuto.  

Por status, entenda-se a qualificação legal a ser atendida para que as 

pessoas, sob a condição de refúgio, sejam consideradas, em termos jurídicos, 

refugiadas e tenham seus direitos resguardados mediante a aplicação do instituto do 

refúgio.  

Neste sentido, esclarecedoras as palavras de Liliana Lyra Jubilut: 

A denominação inglesa desse diploma legal é Convention on the 
Status of Refugees, tendo sido traduzida para o português como 
"Convenção sobre o Estatuto de Refugiado". Ocorre que status não 
significa estatuto, status visa designar uma posição pessoal, uma 
condição (...). Status vem a ser a posição de uma pessoa em face da 
lei, que determina seus direitos e deveres em contextos particulares. 
Ou seja, o status de uma pessoa pode ser alterado caso o contexto 
do qual aquele decorre seja modificado, mesmo que o estatuto que o 
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 ACNUR. Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de 1950. 

Disponível em: <http://www.cidadevirtual.pt/acnur/acn_lisboa/a-estat.html> Acesso em 13 jan. 2013. 
Como se verá alhures, apesar de, originalmente, ter mandato restrito para tratar da questão dos 
refugiados, atualmente, o ACNUR trabalha com um mandato estendido, cuidando também dos 
apátridas e dos deslocados internos, estes últimos entendidos como aqueles que não ultrapassam as 
fronteiras territoriais de seus países de origem. 
132

 As atividades do ACNUR tiveram início em 1º de janeiro de 1951. 
133

 Mais precisamente é o segundo, uma vez que o primeiro Tratado Internacional de Direitos 
Humanos é a Convenção contra o Genocídio de 1948. ALMEIDA, Guilherme Assis de. A Lei 9.474/97 
e a definição ampliada de refugiado: breves considerações. In: ARAÚJO, Nádia de. O Direito 
Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Nádia de Araújo e Guilherme Assis de 
Almeida (Coord.). Rio de janeiro: Renovar, 2001, p. 155. 
134

 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 178.  
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regula permaneça o mesmo. Desse modo, tem-se que o refúgio é um 
instituto regulado por um estatuto (atualmente em nível internacional 
a Convenção de 51 revisada pelo Protocolo de 67), o qual assegura 
a algumas pessoas em função de determinadas circunstâncias o 
status de refugiado. 135  

Superada a fase de sua denominação e sua tradução, a Convenção de 1951 

136 estabeleceu a definição de refugiado (artigo 1º), os seus direitos e deveres 

básicos, em especial o direito de receber documento de identidade (artigo 27) e de 

viagem (artigo 28), este sucedâneo do antigo Passaporte Nansen, bem como tornou 

expressa a proibição de expulsão ou devolução do refugiado (artigo 33), concebido 

juridicamente como o princípio da proibição da devolução ou rechaço (non-

refoulement) 137.  

Em que pese a incontestável importância da Convenção de 1951 138, a grande 

crítica residia na definição, que se diz clássica, formulada para designar quem 

estaria sob a condição jurídica de refugiado.  

À luz do artigo 1º, § 1º, "c", e artigo 1º, § 2º, da Convenção de 1951, define-se 

o termo refugiado, aplicando-o a qualquer pessoa:  

Art. 1º, § 1º, "c". Que, em consequência 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 consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele.  
[...]  
Art. 1º, § 2º. Para os fins da presente Convenção, as palavras 
"acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951", do art. 1º, 
―c‖, poderão ser compreendidas no sentido de ou: a) 
"acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na 
Europa"; ou b) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951 na Europa ou alhures"; e cada Estado Contratante fará, no 
momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, uma 
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JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 43. 
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 Expressão que utilizaremos doravante para designar a Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951. 
137

 Expressão originada da flexão do verbo da língua francesa refouler que significa repelir, devolver, 
retornar ao lugar de procedência. PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos 
refugiados: análise crítica do conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2009, p. 69. 
138

 Este diploma legal estabelece o nível mínimo de tratamento dos refugiados, incluindo os direitos 
essenciais que lhes devem ser assegurados, bem como exorta os Estados a cooperar com o ACNUR 
no exercício de suas funções e na facilitação da tarefa de supervisão da aplicação da convenção. 
JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, pp. 86/87.  
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declaração precisando o alcance que pretende dar a essa expressão 
do ponto de vista das obrigações assumidas por ele em virtude da 
presente Convenção. 139 (grifo nosso)  

A Convenção de 1951, portanto, possuía uma limitação temporal, pois 

somente se aplicaria aos fluxos de refugiados ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951 e, ainda, de acordo com o artigo 1º, § 2º, da Convenção, havia uma limitação 

espacial, pois as palavras ―acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951‖ 

poderiam encerrar dois entendimentos diversos: em primeiro lugar, como aqueles 

que tiveram lugar na Europa, o que ficou conhecido por ―limitação geográfica‖ 140; e, 

em segundo lugar, como aqueles que tiveram lugar na Europa ou fora desta 

(abarcando um grupo maior de pessoas na definição de refugiado), cabendo ao 

Estado contratante optar entre adotar a fórmula mais restritiva (com limitação 

geográfica) ou a mais ampla (sem essa restrição), declarando tal opção no momento 

da assinatura, adesão ou ratificação do instrumento. 

Inobstante a Convenção de 1951 tenha previsto que o Estado contratante que 

tivesse adotado a primeira fórmula (mais restritiva), pudesse alargar as suas 

obrigações e adotar a definição mais ampla, mediante simples comunicação ao 

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 141, tanto a limitação 

temporal (acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951) quanto a 

limitação geográfica (acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na 

Europa) acabaram por restringir o acolhimento de refugiados que não se 

enquadravam nesses pressupostos, como foi o caso brasileiro 142.      

Tais restrições encontravam justificativa em face do caráter temporário que se 

vislumbrava revestir o problema dos refugiados, não se prevendo naquela época, 

que esse problema se tornaria crônico e recrudescente.  
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 ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 
3. ed. Brasília, 2010, pp. 48/49.   
140

 Embora aplicável a milhares de pessoas - já que até a década de 50 a maioria dos refugiados era 
europeia - tal definição mostrou-se inoperante com o decorrer do tempo.  PIOVESAN, Flávia. Temas 
de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 179.  
141

 Conforme artigo 1º, §2º, in fine, da Convenção de 1951: "Qualquer Estado Membro que adotou a 
fórmula 1) poderá em qualquer momento estender as suas obrigações adotando a fórmula 2) por 
meio de uma notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas."  ACNUR. Lei 9474/97 e 
Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 3. ed. Brasília, 2010, p. 
49.  
142

 A Convenção de 1951 foi promulgada pelo Brasil em janeiro de 1961 (Decreto nº 50.215), sob a 
limitação temporal e optou pela limitação geográfica, ou seja, o Brasil somente reconheceria e 
acolheria como refugiados, aqueles vindos do Continente Europeu, em virtude de acontecimentos 
ocorridos antes de 1º de Janeiro de 1951.  
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Essa dimensão temporária que se imaginava àquele período pode ser 

constatada tanto pela já mencionada limitação temporal e geográfica constante na 

Convenção de 1951 quanto pelo estabelecido no Capítulo I, numeral 5, do Estatuto 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, prevendo o reexame 

da necessidade, ou não, de o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) continuar as suas funções após 31 de dezembro de 1953, o 

que se fez não apenas necessário mas imprescindível diante dos conflitos que, 

superando o inimaginável, tornaram-se reais na segunda metade do século XX 143.  

A fim de ampliar a aplicabilidade da Convenção de 1951, é assinado em Nova 

Iorque, aos 31 de janeiro de 1967, o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados 

144. Levantando-se a reserva temporal, a partir de tal instrumento, os termos 

―acontecimentos ocorridos antes de 1951‖ são suprimidos 145.  

Quanto à limitação geográfica, verificou-se a seguinte situação: i) aos Estados 

que se comprometeram unicamente com o Protocolo de 1967, não haveria qualquer 

restrição geográfica; ii) aos já declarantes da Convenção de 1951, mantinha-se, no 

entanto, a opção pelos Estados Contratantes quanto à adesão ou não à limitação 

geográfica 146, conforme estabelecido pelo artigo 1º, § 3º, do Protocolo de 1967: 

O presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem 
nenhuma limitação geográfica; entretanto, as declarações já feitas 
em virtude da alínea ―a‖ do §1º da seção B do artigo1º da Convenção 
aplicar-se-ão, também, no regime do presente Protocolo, a menos 
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 O ACNUR foi estabelecido, inicialmente, com um mandato de três anos para completar seu 
trabalho e depois desmembrar-se, conforme previsto, inicialmente, no capítulo I, "5", de seu Estatuto: 
"A Assembleia Geral reexaminará, o mais tardar na sua oitava sessão ordinária, as disposições 
relativas ao Alto Comissariado, a fim de decidir se o mesmo deve continuar suas funções após 31 de 
Dezembro de 1953". Disponível em: <http://www.cidadevirtual.pt/acnur/acn_lisboa/a-estat.html> 
Acesso em 13 jan. 2013.   
144

 O doravante denominado Protocolo de 1967 foi aprovado pela Resolução 2198 (XXI) em reunião 
plenária da Assembleia Geral da ONU de 16 de dezembro de 1966 e passou a vigorar em 4 de 
outubro de 1967. Ele foi aprovado por 91 votos a favor, zero contra e 15 abstenções, de acordo com 
a biblioteca da ONU em Genebra. JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e 
sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 87.  
145

 Conforme o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967, artigo 1º, §2: "Para os fins do 
presente Protocolo o termo 'refugiados', salvo no que diz respeito à aplicação do parágrafo 3 do 
presente artigo, significa qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo primeiro da 
Convenção, como se as palavras "em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e..." e as palavras "...como consequência de tais acontecimentos" não figurassem no 
parágrafo 2 da seção A do artigo primeiro".  
146

 O ACNUR, por seu turno, estimulou os Estados a reconhecerem o estatuto de refugiado sem 
qualquer consideração territorial. RAMOS, André de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, 
diferenças e perspectivas. In: ACNUR. 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de 
Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 
2011, p. 29.   
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que as obrigações do Estado declarante tenham sido ampliadas de 
conformidade com o §2º da seção B do artigo 1º da Convenção. 147 

Note-se, por oportuno e além do mencionado acima, que o Protocolo de 1967, 

embora o incontestável e necessário avanço que propiciou à amplitude e 

abrangência da definição de refugiado, limitou-se a levantar as cláusulas de reserva 

estabelecidas pela Convenção de 1951, não se aprofundando na questão específica 

da definição de refugiados, muito em razão do panorama político-social 

experimentado naquele período.  

Conforme Liliana Lyra Jubilut: 

Apesar desses dois avanços significativos, a adoção do Protocolo de 
67 não trouxe à tona a discussão sobre a definição de refugiados, 
mantendo-se a limitação da sua caracterização por violações de 
direitos civis e políticos. Tal fato se deveu ao medo dos Estados 
desenvolvidos de uma ampliação do número de refugiados, o que 
não atendia aos seus interesses na época, e poderia, de fato, ocorrer 
uma vez que a Assembleia Geral da ONU era, nesse momento, 
dominada por Estados em desenvolvimento ou de menor 
desenvolvimento relativo. Desse modo, optou-se pela aprovação de 
um documento curto que se limitava a revogar as reservas e que não 
propiciava a discussão material do tema. 148 

André de Carvalho Ramos, citando James C. Hathaway e adjetivando como 

demolidora a visão crítica do autor inglês, fato que seria incomum em autores de 

países desenvolvidos de língua inglesa, ressalta a forte influência exercida pela 

Guerra Fria que culminou na redação eurocêntrica da Convenção de 1951 e do 

Protocolo de 1967.    

Hathaway recorda que os Estados ocidentais desenvolvidos 
preocuparam-se muito em expor a situação dos dissidentes políticos 
dos países comunistas, para facilitar a condenação geral ao bloco 
soviético. Assim, a definição de "refugiado" foi especialmente focada 
em reconhecidas áreas de desrespeito de direitos humanos dos 
países comunistas, tendo sido evitada qualquer menção à violação 
de direitos social. Com isso, a vulnerabilidade ocidental no tocante 
aos direitos sociais e econômicos foi esquecida no momento da 
redação da Convenção e do Protocolo de 1967. 149     

Tal qual a restrição temporal, a restrição geográfica logo se tornou obsoleta e 

anacrônica.  
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 ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 
3. ed. Brasília, 2010, p. 69.  
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 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 
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Como já apontavam as considerações do Protocolo de 1967, surgiam novas 

situações de perseguição, gerando novos fluxos de refugiados vindos de vários 

continentes, inclusive da América Latina e principalmente da África, que ficavam 

excluídos do âmbito da Convenção de 1951 em virtude da limitação geográfica 

imposta.  

Além da ainda então resistente reserva geográfica adotada por diversos 

países, fazia-se premente uma ampliação do conceito de refugiado, visando-se 

abarcar situações outras que não aquelas mencionadas pelo artigo 1º, § 1º, ―c‖, da 

Convenção de 1951, restrita que estava à situação de perseguição pelos cinco 

motivos que elenca, a saber: raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo 

social e opiniões políticas.  

Na busca por uma interpretação atualizadora da norma da Convenção de 

1951, operou-se um alargamento no conceito de refugiados, efetivada, até o 

momento, na forma de instrumentos regionais.  

Denominada por definição ampliada, as iniciativas mais expressivas quanto a 

essa ampliação são aqueles constatadas no continente africano e, posteriormente, 

no continente americano.   

  

2.2 Ampliação da definição de refugiado pela Convenção da Organização da 

Unidade Africana de 1969 

 

Estabelecendo pela primeira vez a chamada definição ampla de refugiado, em 

1969, foi aprovada a Convenção da Organização da Unidade Africana (hoje União 

Africana) 150 sobre refugiados.  

Regendo aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África, a 

Convenção da OUA 151, além de contemplar em seu artigo I (1) a definição clássica 
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A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada no dia 25 de Maio de 1963 em Addis Ababa, 
Etiópia, através da assinatura da sua Constituição por representantes de 32 governos de diferentes 
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Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Luiz Paulo 
Teles Ferreira Barreto (Org.) 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 75.    
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 Optou-se pela sigla OUA uma vez que o documento sob análise foi celebrado quando a atual 
Unidade Africana (UA) era àquela época designada por Organização da Unidade Africana. A 
Convenção da OUA foi aprovada em 10 de setembro de 1969 e entrou em vigor em 20 de junho de 
1974.     
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de refugiado152 estabelecida pela Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967, 

também considera como refugiado, conforme o seu artigo I (2): 

[...] qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, 
dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem 
gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país 
de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a 
deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio noutro 
lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade. 153 

A partir de referido instrumento, ao lado dos diplomas internacionais 

universais (Convenção de 1951 e Protocolo de 1967), dá-se início a uma concepção 

ampliada da definição de refugiado, elaborando-se instrumentos de caráter regional 

voltados a especificações quanto ao alcance do termo refugiado, tal o caso do plano 

regional africano que, com a Convenção da OUA, nascida de uma realidade 

específica daquele continente 154, tornou-se a primeira experiência regional na 

elaboração de um instrumento de proteção voltado aos refugiados e, principalmente, 

a adotar uma definição ampliada do conceito de refugiado, para além da clássica 

definição da Convenção de 1951. Como observa Guilherme Assis de Almeida:  

A definição clássica está focada nos acontecimentos pós-45, é uma 
definição numerus clausus. Nas cinco razões de perseguição há 
espaço possível para interpretação, fora isto não. Já, a definição da 
Convenção da OUA busca descrever uma situação coletiva onde as 
pessoas individualmente estejam ameaçadas foi motivada pelos 
acontecimentos que têm lugar na África desde 1956. Deste modo, 
esta definição é dita ampliada, pois ela consegue açambarcar um 
número muito maior de possibilidades, nas quais o ser humano 
encontre-se vulnerável e necessitado de proteção. 155    
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 Conforme o artigo I (1), da Convenção da OUA: "Para fins da presente Convenção, o termo 
refugiado aplica-se a qualquer pessoa que, receando com razão, ser perseguida em virtude da sua 
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refugiado: breves considerações. In: ARAÚJO, Nádia de. O Direito Internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nádia de Araújo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 162/163. 
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 ALMEIDA, Guilherme Assis de.  A Lei 9.474/97 e a definição ampliada de refugiado: breves 
considerações. In: ARAÚJO, Nádia de. O Direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva 
brasileira. Nádia de Araújo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: Renovar, 2001, p. 
162/163. 
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Dessa forma, a Convenção da OUA acabou por englobar na definição de 

refugiados todas as pessoas que são obrigadas, coagidas, compelidas a ultrapassar 

fronteiras nacionais em razão de agressão, ocupação ou dominação estrangeira ou, 

ainda, em razão de perturbação da ordem pública, independentemente de que esta 

grave perturbação tenha ocorrência numa parte ou na totalidade do seu país de 

origem ou do país de que tem nacionalidade.  

Daí o significativo destaque à Convenção da OUA, vez que, ao abrir novos 

caminhos à definição de refugiado, que não unicamente aqueles com supedâneo em 

perseguição, quer civil quer política, tornou-se um paradigma ao reconhecer pela 

vez primeira que o conceito de refugiado não deve e nem pode manter-se adstrito às 

supostas "amarras" estabelecidas pela Convenção de 1951 e seu Protocolo de 

1967, mas sim, trata-se de um conceito em evolução, um conceito dotado de 

mobilidade.  

Para Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, diante dessa interpretação não restritiva da 

definição posta pela Convenção da OUA, já se poderia até mesmo vislumbrar a 

inclusão de eventos ambientais na categoria "eventos" com potencial de perturbar a 

ordem pública:  

O mérito da Convenção Africana de 69 é que ela inicia um caminho 
de ampliação do termo refugiado em dois aspectos. No aspecto 
geográfico, a Convenção Africana de 69 inovou com a possibilidade 
do reconhecimento de refugiado a qualquer pessoa que fosse 
atingida por eventos em parte de seu país, ou seja, já não é mais 
necessário que acontecimentos perturbadores da ordem pública 
ocorram em todo o país, para que alguém seja colocado na situação 
de refugiado, bastando, para tanto, que os fatos se deem numa 
simples região do Estado, obrigando o deslocamento da pessoa 
atingida por eles. Portanto, o artifício do "deslocamento interno", 
quando o Estado transfere uma pessoa, ou grupos de pessoas, de 
uma região onde é perseguida para outra, não pode mais ser 
alegado como motivo de recusa para o reconhecimento da condição 
de refugiado, à luz do dispositivo da Convenção Africana. No aspecto 
dos motivos, a Convenção de 1969 utiliza um conceito jurídico 
indeterminado como critério definidor da qualidade de refugiado, ao 
empregar o termo eventos. Afinal, o que são os eventos que 
perturbam seriamente a ordem pública? Uma interpretação restritiva 
indicaria que seriam eventos relacionados à violência externa 
(agressão externa, ocupação, domínio estrangeiro), mas esse 
sentido perde força, uma vez que o próprio texto não autoriza essa 
compreensão da norma, pois quis dar justamente uma abrangência 
às situações definidoras da condição de refugiado, para incluir fatos 
não mencionados no texto normativo. Na realidade, a única restrição 
interpretativa do texto reside na necessidade de que esses eventos 
"perturbem a ordem pública". Logo, por essa perspectiva, podem ser 
incluídas na categoria "eventos", situações que vão desde revoltas 
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políticas internas até desastres ambientais que provoquem 
estremecimento da ordem pública. 156     

Sobre o caráter de complementaridade entre as definições clássica e 

ampliada, pondera Flávia Piovesan que "a definição ampliada e a definição clássica 

de refugiados não devem ser consideradas como excludentes e incompatíveis, mas, 

pelo contrário, complementares" 157, observando a mesma autora que o conceito 

esculpido na Convenção de 1951 e seu respectivo protocolo de 1967 servem como 

uma base jurídica, mas que pode ser alargado em situações de fluxos maciços de 

refugiados.  

O conceito de refugiado, tal como é definido na Convenção e no 
Protocolo, apresenta uma base jurídica apropriada para a proteção 
universal dos refugiados. Contudo, isso não impede a aplicação de 
um conceito de refugiado mais extenso, a ser considerado como um 
instrumento técnico efetivo para facilitar sua aplicação ampla e 
humanitária em situações de fluxos maciços de refugiados. 158 

Dessa forma, temos que a normativa insculpida pela Convenção da OUA, à 

luz das suas necessidades regionais, demonstrou a possibilidade e, na verdade, a 

imprescindível releitura da lei pertinente aos refugiados frente à realidade atual e às 

demandas que nela se encontram presentes. 

    

2.3 Ampliação da definição de refugiado em países latino-americanos por 

recomendação da Declaração de Cartagena das Índias de 1984 

 

No plano da América Latina, marcada de forma indelével por regimes 

ditatoriais e seus consequentes conflitos armados por razões políticas, durante as 

décadas de 1970 e 1980, verificou-se o deslocamento de mais de um milhão de 

pessoas que, diante da restrição geográfica permitida pela Convenção de 1951 e 

pelo Protocolo de 1967, não poderiam ser englobadas na definição clássica de 

refugiado.   
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, pp. 103/104.     
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 PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAÚJO, 
Nádia de. O Direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Nádia de Araújo e 
Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: Renovar, 2001, p. 61.  
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 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 182. 
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Nesse contexto, foi elaborada a Declaração de Cartagena 159, adotada em 22 

de novembro de 1984, fruto do Colóquio de Cartagena, realizado na cidade 

colombiana de Cartagena das Índias.  Sob inspiração na Convenção da OUA, a 

Declaração de Cartagena trouxe uma nova abertura à definição de refugiado, 

dispondo em sua conclusão terceira que: 

[...] face à experiência adquirida pela afluência em massa de 
refugiados na América Central, se torna necessário encarar a 
extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no que é 
pertinente, e de acordo com as características da situação existente 
na região, o previsto na Convenção da OUA (artigo 1., parágrafo 2) e 
a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão Interamericana dos 
Direitos Humanos. Deste modo, a definição ou o conceito de 
refugiado recomendável para sua utilização na região é o que, além 
de conter os elementos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 
1967, considere também como refugiados as pessoas que 
tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou 
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a 
agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça 
dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham 
perturbado gravemente a ordem pública. 160 (grifo nosso) 

Imbuídos do que se denominou ―Espírito de Cartagena‖ 161, esta 

recomendação foi considerada por 15 países latino-americanos no momento de 

adoção de sua normativa interna, dentre eles o Brasil 162. 

                                                           
159

 O conceito da Declaração de Cartagena foi criado para resolver o problema dos cerca de um 
milhão de deslocados dos conflitos civis da América Central (Nicarágua, El Salvador e Guatemala), 
das décadas de 1970 e 1980, que estavam em diversos países vizinhos sem proteção por não se 
enquadrarem no conceito clássico de refugiado. MENEZES, Fabiano L. de. O panorama da proteção 
dos refugiados na América Latina. In: ACNUR. 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de 
Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 
2011, p. 94.   
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 ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 
3. ed. Brasília, 2010, p. 76.  
161

A Declaração de Cartagena é importante porque lança elementos capazes de reconhecer a 
complementaridade existente entre os três ramos da proteção internacional da pessoa humana, à luz 
de uma visão integral e convergente do direito humanitário, dos direitos humanos e do direito dos 
refugiados, tanto normativa, como interpretativa e operativamente. Disso se trata o chamado Espírito 
de Cartagena. LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. CONARE: balanço de seus 14 anos de existência. In: 
ACNUR. 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues 
e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, p. 79. 
162

A Declaração de Cartagena de 1984 foi adotada no Colóquio sobre a Proteção Internacional dos 
Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários, do qual 
participaram os seis países centro-americanos (Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, 
Nicarágua, e Costa Rica) e os quatro países que conformavam o Grupo de Contadora (Colômbia, 
México, Panamá e Venezuela). Atualmente, a definição regional de refugiado está prevista nas 
legislações do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, Nicarágua, Colômbia, Equador, 
Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. GONZÁLEZ, Juan Carlos Murillo. A 
importância da lei brasileira de refúgio e suas contribuições regionais. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: 
a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
(Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 53.  
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A definição sobre a condição jurídica de refugiado se amplia no continente 

americano por recomendação da Declaração de Cartagena de 1984, passando a 

admitir como causas a ensejar do direito de refúgio, além daquelas já acordadas 

previamente no continente africano (agressão estrangeira, conflitos internos ou 

outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública), a 

ocorrência de violência generalizada que ameace a vida, segurança ou liberdade do 

solicitante e, também, a violação maciça dos direitos humanos.  

Sobre esse aspecto amplo da definição proposta pela Convenção de 

Cartagena, discorre Luciana Diniz Durães Pereira:        

Percebe-se, nitidamente, que tal definição detém natureza ampla, 
próxima àquela acordada previamente no continente africano, porém 
com duas grandes inovações. A primeira delas é a menção à 
possibilidade do temor de perseguição ser embasado em uma 
situação de ―violência generalizada‖, tratada no documento africano 
com um enfoque direcionado apenas às hipóteses de ocupação e 
agressão externas. A segunda e mais relevante é a previsão 
expressa e inequívoca de que o temor pode também ser 
fundamentado em razão de uma violação massiva e grave – coletiva 
ou individual – de direitos humanos. 163 

Ao aliar o conceito de refugiado aos direitos humanos, na esteira do já 

apontado por Flávia Piovesan 164, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol ressalta "que todo 

refugiado teve, num primeiro momento, seus direitos humanos violados", 

prosseguindo o autor:  

Se, por exemplo, alguém sofrer perseguição por motivo de raça, é 
evidente que os seus direitos como pessoa humana estão violados, 
pois a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, já 
proclamara a igualdade de proteção da lei contra qualquer 
discriminação (art.II); caso a perseguição seja por religião, do mesmo 
modo, a Declaração Universal de 1948 proibira esse tipo de distinção 
(art. XVIII); e assim por diante, no que tange à nacionalidade (art. 
XV), opinião política (art. XIX), filiação a grupo social (II), agressão 
externa, violência generalizada e conflitos internos (artigos I, III e 
XXVIII). Portanto, parece claro que os motivos para o 
reconhecimento da condição de refugiado estão intimamente ligados 
à defesa dos direitos humanos. Logo, quando a Convenção de 
Cartagena de 1984 introduziu o elemento a respeito da violação 
desses direitos humanos, ela não fez mais do que positivar algo que 
se encontrava subjacente na situação de todo e qualquer refugiado: 
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 PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do 
conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, pp. 96/97.  
164

 Conforme p. 46 e indicação em nota de rodapé nº 106, desta dissertação.  
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sua condição de pessoa humana vitimada por desrespeito aos seus 
direitos fundamentais. 165      

Assim, embora não se revestisse de natureza jurídica de tratado internacional, 

não obrigando os Estados a inserir a definição ampliada do termo ―refugiado‖ em 

suas leis internas, a influência da Declaração de Cartagena no cenário brasileiro se 

fez notar na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 166 e, de forma 

específica, na célebre legislação nacional sobre refúgio, a Lei nº 9.474 de 1997, 

mantendo o Brasil na vanguarda regional do comprometimento com a proteção aos 

refugiados, posto ser a lei brasileira uma das primeiras legislações latino-americanas 

a incorporar uma definição de refugiado mais ampla, inspirada nos princípios da 

mencionada Declaração a qual, embora não possua caráter vinculativo, é 

considerada uma das principais contribuições da América Latina para o 

desenvolvimento progressivo do Direito Internacional dos Refugiados.  

 

2.4 O Brasil e a proteção aos refugiados 

 

O Brasil sempre ocupou lugar de destaque no quadro internacional dado o 

seu elevado grau de comprometimento com a causa dos refugiados o que se pode 

comprovar pela sua ativa participação no regime jurídico internacional voltado ao 

acolhimento e proteção dos refugiados.  

Nesse sentido, ressalta-se que o Brasil foi o primeiro país sul-americano a 

ratificar a Convenção de 1951 167, bem como ratificou o Protocolo de 1967 168, 

suprimindo a limitação temporal determinada pela Convenção de 1951.  
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 113. 
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 O que nas Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969 se encontrava como uma proibição à 
extradição de estrangeiros por delitos políticos ou de opinião, de forma expressa a ―concessão de 
asilo político‖ passa a constituir um dos princípios a reger as relações internacionais a partir da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (artigo 4º, inciso X). Com efeito, o refúgio 
está amparado na Constituição Federal de 1988 que elenca no seu artigo 4º, dentre os princípios das 
relações internacionais pelos quais o Brasil deverá se reger, a prevalência dos Direitos Humanos (inc. 
II) e a concessão de asilo político (inc. X).  
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 Foi assinada pelo Brasil em 15/07/1952 e sua ratificação encaminhada ao secretário-geral das 
Nações Unidas em 15/11/1960. O presidente Juscelino Kubitschek foi quem, em 28/01/1961, publicou 
o Decreto nº 50.215 oficializando-a no ordenamento jurídico pátrio, sendo o Brasil o primeiro país sul-
americano a ratificar a Convenção de Genebra de 1951. LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O 
reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a 
proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
(Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 72.   
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 Este instrumento internacional, embora mantendo a reserva geográfica, foi aprovado pelo Brasil 
mediante o Decreto Lei nº 93 de 30/11/1971. Promulgado pelo presidente Emílio G. Médici através do 
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Embora o Brasil ainda mantivesse a restrição geográfica, só aceitando 

refugiados vindos do continente europeu, durante as décadas de 1970 e 1980, aos 

estrangeiros de outros continentes que solicitavam proteção, embora não lhes 

concedendo a condição jurídica de refugiados, permitia-lhes uma permanência 

temporária no território brasileiro até que, por vias de reassentamento, fossem 

acolhidos por outros países.  

Como relembram Rosita Milesi e William César de Andrade:  

[...] ocorreu uma situação inusitada, pois em alguns casos, no 
decorrer dos anos 1970 e 1980, o Brasil sem conceder o status de 
refugiado, acolheu 150 vietnamitas (entre 1979 e 1980) e, em 1986, 
recebeu 50 famílias Bahai’s, provenientes do Irã. A ajuda humanitária 
não era vista com maus olhos pela política internacional levada a 
cabo pelo Ministério das Relações Exteriores, e caso isso pudesse 
ser feito sem os riscos da vizinhança latino-americana, melhor 
ainda.169 

Os trâmites para a efetivação desses reassentamentos ficavam a cargo do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) que, desde 1977, 

mantinha um escritório na cidade do Rio de Janeiro.  

Mas o reconhecimento oficial pelo Estado brasileiro do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) como Organização Internacional, 

somente ocorreu em 1982, ainda com sede na cidade fluminense, onde funcionou 

até 1989, ano em que foi transferido para a capital brasileira 170. 

No período de ditadura militar brasileira, destacou-se também a atuação de 

representantes da sociedade civil, em especial da Cáritas Arquidiocesana de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, que desde as décadas de 1960 e 1970 promoveram um 

amplo trabalho de acolhida, proteção e integração de milhares de refugiados no 

Brasil, numa época em que ―o governo brasileiro não reconhecia sequer a presença 

                                                                                                                                                                                     
Decreto nº 70.946 de 07/08/1972. LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no 
Brasil no início do Século XXI. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e 
seu impacto nas Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, 
Ministério da Justiça, 2010, p. 72.    
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 MILESI, Rosita; ANDRADE, William César de. Atores e Ações por uma Lei de Refugiados no 
Brasil. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas 
Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 27.  
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 Em 1977, instalou-se a primeira missão do ACNUR no Brasil (esta missão instala-se na cidade do 
Rio de Janeiro). Nesta época, em plena Ditadura Militar, a atividade do ACNUR limita-se a reassentar, 
em um terceiro país de asilo, buscadores de asilo vindos de países da América do Sul: Chile, 
Argentina, Uruguai, Paraguai.  ALMEIDA, Guilherme Assis de. A Lei 9.474/97 e a definição ampliada 
de refugiado: breves considerações. In: ARAÚJO, Nádia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nádia de Araújo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 157. 
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oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e ainda 

estávamos muito distante da condição que temos hoje, de ter uma lei de proteção 

aos refugiados‖ 171.  

Por meio do Decreto nº 98.602, de 19 de dezembro de 1989, tem-se por 

revogada a cláusula de reserva geográfica. Entretanto, mesmo com tal avanço, 

fazia-se urgente a superação dos limites da definição clássica estabelecida pela 

Convenção de 1951, a fim de abarcar situações outras que aquelas previstas por tal 

Convenção 172.  

Colimando-se a elaboração de uma lei nacional que incorporasse a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 ao direito brasileiro, diante 

do desejo da sociedade civil de ver reformulado o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 

6815/80) que se demonstrava inadequado e insuficiente à implementação do 

instituto do refúgio 173, o 1º Plano Nacional de Direitos Humanos (I PNDH), propõe a 

elaboração e adoção de um estatuto nacional voltado exclusivamente às questões 

envolvendo refugiados.  

Conforme Rosita Milesi e William César de Andrade: 

Segmentos da sociedade civil já vinham refletindo e buscando 
caminhos para uma lei nacional que implementasse a Convenção de 
1951. Nesta ótica, situa-se a iniciativa de contribuir na elaboração do 
1º Plano Nacional de Direitos Humanos, levando ao secretário 
Nacional de Direitos Humanos, José Gregori, o pedido de inclusão do 
tema dos migrantes e dos refugiados na proposta do Plano, 
propondo especificamente a adoção do estatuto do refugiado na 
legislação nacional. Este pleito foi atendido. Incluiu-se, assim, no 
capítulo ―Proteção do direito e tratamento igualitário perante a lei‖, 
subtítulo ―Estrangeiros, Refugiados e Migrantes brasileiros‖, a 
seguinte proposta: ―nº 166 – propor projeto de lei estabelecendo o 
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 SALES, Dom Eugênio de Araújo; ARNS, Dom Paulo Evaristo. A história não contada do refúgio no 
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 Tal qual o que se verificou entre os anos de 1992 a 1994, quando o Brasil acolheu cerca de 1.200 
(hum mil e duzentos) angolanos que foram obrigados a deixar seu país logo após o final das eleições 
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 O artigo 55 do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6815/80) prevê tão somente que ―poderá ser concedido 
passaporte para estrangeiro: I – no Brasil: c) a asilado ou a refugiado como tal admitido no Brasil‖.  
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estatuto dos refugiados‖. I PNDH (Decreto n° 1904, de 13 de maio de 
1996). 174 

No mesmo ano, 1996, é encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei 

nº 1.936 visando o estabelecimento dessa incorporação.  

O ponto crucial e controvertido do projeto de lei nº 1.936/96 residia na 

colimada ampliação do conceito de refugiado.  

Contrariamente àqueles que defendiam uma definição mais restritiva 175, a 

Câmara dos Deputados acabou por recepcionar o conceito mais amplo de refugiado. 

Embora não tenha participado do Colóquio em que se adotou a Declaração 

de Cartagena sobre refugiados em 1984 176, em 1997 o Brasil despontou como um 

dos primeiros países latino-americanos a elaborar uma legislação que reconhecesse 

no plano interno a definição mais ampla e generosa para o termo ―refugiado‖ 177. 

Trata-se da Lei n.º 9.474/97, que acabou por se tornar um "exemplo de 

proteção para os demais Estados" 178 seguido por vários países latinos americanos. 

179  
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 MILESI, Rosita; ANDRADE, William César de. Atores e Ações por uma Lei de Refugiados no 
Brasil. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas 
Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 32.  
175

 O Parecer apresentado pelo deputado Rommel Feijó pela CREDN (Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional), trazia como argumento para a recusa à ampliação do conceito de 
refugiado, o seguinte: ―Cabe ressaltar que o Brasil não é signatário de nenhum dos compromissos 
internacionais acima mencionados [Declaração de Cartagena e convenção adotada pela União dos 
Estados Africanos], nem tampouco de qualquer outro que adote definição de refugiado diferente 
daquela constante da Convenção de 1951.‖ Citou ainda, dificuldade operacional diante do conceito 
ser ―excessivamente exemplificado‖ e também suposta sobrecarga no mercado de trabalho brasileiro. 
MILESI, Rosita; ANDRADE, William César de. Atores e Ações por uma Lei de Refugiados no Brasil. 
In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p.  
40/41. 
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 Os países presentes no Colóquio foram os seguintes: Belize Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Venezuela. 
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 GONZÁLEZ, Juan Carlos Murillo. A importância da lei brasileira de refúgio e suas contribuições 
regionais. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas 
Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 54. 
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 MENEZES, Fabiano L. de. O panorama da proteção dos refugiados na América Latina. In: 
ACNUR. 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues 
e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011, p. 99. 
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 Nos últimos 10 anos se adotou normativa interna sobre refugiados nos seguintes países: Argentina 
(2006), Bolívia (2005), Colômbia (2009), Costa Rica (2010), Chile (2010), El Salvador (2002), 
Guatemala (2001), Honduras (2004), Nicarágua (2008), Paraguai (2002), Peru (2002), República 
Bolivariana da Venezuela (2001) e Uruguai (2006). GONZÁLEZ, Juan Carlos Murillo. A importância 
da lei brasileira de refúgio e suas contribuições regionais. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção 
brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. 
ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 51. 
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2.5 A lei brasileira de refúgio (Lei nº 9.474/97) 

 

Em 1997 o Brasil despontou no cenário internacional como um país pioneiro 

no tratamento da questão dos refugiados ao aprovar uma lei interna disciplinando os 

direitos e deveres dos refugiados em solo brasileiro.  

Por meio da Lei nº 9.474/97, além de implementar as estipulações da 

Convenção de 1951 à normativa interna, disciplinando, inter alia, sobre o direito à 

documentação, sobre a previsão, busca e efetivação das chamadas soluções 

duráveis e, ainda, consagrando o princípio da não devolução, a legislação brasileira 

inovou em vários pontos, dentre eles: foi o primeiro país da América Latina a adotar 

uma definição ampliada para o termo refugiado; foi o primeiro país da América 

Latina a estabelecer um órgão colegiado encarregado da proteção dos refugiados e 

da análise e determinação da condição de refugiado: o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE); e, ainda, foi o primeiro país da América Latina a prever em 

sua legislação interna o reassentamento, uma das soluções duráveis buscadas para 

os refugiados.  

Diante dessas iniciativas brasileiras, optou-se por abordar essas disposições 

constantes na Lei nº 9.474/97, apontando, quando pertinente, a correlação com a 

Convenção de 1951. 

 

2.5.1 Da definição ampliada de refugiado 

 

Desde 1997, no Brasil, os refugiados vêm sendo especialmente amparados 

pela Lei nº 9.474/97 180, que contemplou as definições estatuárias da ONU nos 

incisos I e II do artigo 1º da lei (os chamados ―Refugiados da Convenção‖), bem 

como agregou, no inciso III do artigo 1º da lei (conforme recomendado pela 

Declaração de Cartagena de 1984) a possibilidade de ser inserido no status de 

refugiado aquele que, em face de grave e generalizada violação de direitos 

humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade.  

                                                           
180

 Sancionada em 22 de julho de 1997 pelo então presidente da república Fernando Henrique 
Cardoso. A data de sua vigência, de acordo com seu artigo 49, é a de 23 de julho de 1997. LEÃO, 
Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. Luiz Paulo 
Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 73. 
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Com a Lei nº 9.474/97 o Brasil promoveu a implementação da Convenção de 

1951 ao direito brasileiro, assim como adicionou um elemento de proteção àquelas 

pessoas que saem de seus países em virtude de massiva violação dos direitos 

humanos, assim dispondo quanto ao conceito de ―refugiado‖: 

Artigo 1º - Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 
sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 
função das circunstâncias descritas no inciso anterior; 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 
outro país. 181 
 

Importante ressaltar que o inciso III, do artigo 1º da Lei nº 9.474/97 não faz 

referência à necessidade de que a violação de direitos humanos tenha se verificado 

na totalidade do território de origem do refugiado, sob inspiração do artigo 2º da 

Convenção da OUA de 1969, como destaca Renato Zerbini Ribeiro Leão:  

O inciso III da Lei, inspirado na Declaração de Cartagena e na 
Convenção que Rege os Aspectos Específicos dos Problemas dos 
Refugiados em África, da então Organização da Unidade Africana 
(OUA), não faz referência expressa à necessidade de caracterização 
de violações de direitos humanos na totalidade do território de origem 
ou do país de nacionalidade do solicitante. Esta interpretação está 
em conformidade com o texto desta Convenção da OUA, que 
menciona acerca da possibilidade de o conflito afetar um território, 
em todo ou em parte. 182  

A definição ampliada concebida pela lei brasileira, além do acima apontado, 

também traz duas importantes inovações.  

Primeiramente, quanto à menção de se tomar por base uma situação de 

violência generalizada, indo além da definição ampliada da Convenção da OUA 

restrita às situações de ocupação e agressão externas.  

Por segundo, quanto à previsão de uma violação massiva e grave de direitos 

humanos como causas a ensejar refúgio.  
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 ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 
3. ed. Brasília, 2010, p. 09. 
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 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. 
In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 75. 
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Renato Zerbini Ribeiro Leão, com base na jurisprudência do Comitê Nacional 

para Refugiados (CONARE) 183, aponta que o órgão tem tomado suas decisões 

observando três condições para concluir sobre a materialização de "grave e 

generalizada violação de direitos humanos", a saber:         

[...] a dificuldade de se identificar a existência de um Estado, tal qual 
conceituado pelo Direito Internacional Público, em um território 
específico; a observação naquele território da falta de uma paz 
estável e durável; e o reconhecimento, por parte da comunidade 
internacional, de que o Estado ou território em questão se encontra 
em uma situação de grave e generalizada violação de direitos 
humanos. 184 

Tais disposições se encontram em conformidade com o princípio da 

prevalência dos direitos humanos, inserido dentre os princípios que regem o Brasil 

nas suas relações internacionais, conforme artigo 4º, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988.   

   

2.5.2 Do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) 

  

Destaca-se também a lei brasileira quanto ao estabelecimento de um órgão 

colegiado encarregado da proteção dos refugiados e da análise e determinação da 

condição de refugiado: o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). 

O Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), conforme artigo 14 da Lei nº 

9.474/97, é composto por representantes do Estado (Ministério da Justiça, Ministério 

das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da 

Educação e do Desporto e Polícia Federal), representantes da sociedade civil 

(Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro) e representante da 

Comunidade Internacional (Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para os Refugiados), este último com voz, mas sem voto 185.  
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 Órgão brasileiro responsável pela análise das solicitações de refúgio, o qual será analisado no 
tópico imediatamente posterior.  
184

 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. 
In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 89.   
185 Conforme artigo 14, § 1º, da Lei nº 9.474/97: "O Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados - ACNUR será sempre membro convidado para as reuniões do CONARE, com direito a 
voz, sem voto".  
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O modelo brasileiro, "sugerido e impulsionado pelas Nações Unidas" 186, 

também foi adotado pelo Uruguai, Argentina e Paraguai, quando da adoção de suas 

respectivas leis internas sobre refugiados 187.     

Ao ser composto por representantes de distintos ministérios, de um 

representante do Departamento da Polícia Federal, de um representante da 

sociedade internacional (ACNUR) e de um representante de organização não 

governamental que dedique suas atividades à assistência e proteção de refugiados 

que se encontrem em território nacional, além de demonstrar transparência e 

credibilidade, conta com a experiência e participação daqueles que se encontram 

diretamente ligados à causa dos refugiados.  

Quanto à participação de organização não governamental como 

representante da sociedade civil na formação do CONARE, destaca Luiz Paulo 

Teles Ferreira Barreto que:  

A participação do um representante de organização não 
governamental que se dedica às atividades de assistência e proteção 
de refugiados no país, no caso, a Cáritas Arquidiocesana do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, mostra-se de fundamental importância, já 
que se trata da instituição que outorga o atendimento social aos 
refugiados no Brasil. As Cáritas foram escolhidas pelo CONARE para 
representarem a sociedade civil no Comitê. 188 

Cumpre ainda ressaltar que, conforme determina o artigo 15 da Lei nº 

9.474/97, a participação do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) será 

considerada serviço público relevante, não implicando em remuneração para seus 

membros, de qualquer natureza ou de qualquer espécie, que exercem as suas 

funções humanitárias pari passu às suas atividades habituais, acreditando que ―essa 

atividade é importante como um pilar da democracia brasileira e acabam por 
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 GONZÁLEZ, Juan Carlos Murillo. A importância da lei brasileira de refúgio e suas contribuições 
regionais. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas 
Américas. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 55. 
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 Como órgão competente para analisar e declarar o reconhecimento da condição de refugiado, a lei 
Argentina criou a Comissão Nacional para os Refugiados (CONARE), a lei Paraguaia criou a 
Comissão Nacional de Refugiados (CONARE), a lei Uruguaia criou a Comissão de Refugiados 
(CORE). MENEZES, Fabiano L. de. O panorama da proteção dos refugiados na América Latina. In: 
ACNUR. 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues 
e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, pp. 101/103. 
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 BARRETO. Luiz Paulo Teles Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 171. 
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promover a solidificação das nossas instituições democráticas‖ 189. Renato Zerbini 

Ribeiro Leão ressalta que: 

Desde a dimensão jurídica internacional e nacional com relação à 
proteção do instituto do refúgio, o Brasil inaugura o Século XXI 
munido de uma sólida e vanguardista lei que recolhe o que há de 
mais contemporâneo no direito dos refugiados: a Lei 9.474/97. 
Finalmente, do anteriormente relatado nota-se que o Brasil, muito 
mais do que uma legislação atualizada possui uma política de Estado 
em matéria de refúgio que está fincada em sólidos preceitos 
conceituais e normativos vanguardistas. [...] O processo brasileiro na 
tomada de decisão com relação à concessão do refúgio, ao ser 
vanguardista quanto à composição dos membros do Conare e dos 
critérios utilizados, constitui um modelo a ser seguido em suas 
relações diplomáticas. 190 

Essa relação conjunta (Estado brasileiro, sociedade civil e comunidade 

internacional), aliada às disposições amplas e abrangentes da legislação brasileira 

que regulam todo o ciclo do deslocamento forçado, desde seu ingresso no território 

nacional (artigos 7º a 10), o acesso ao procedimento para a determinação da 

condição de refugiado (artigos 17 a 32), bem como as obrigações e os direitos dos 

refugiados (especialmente o direito à carteira de trabalho, previsto no artigo 6º da Lei 

nº 9.474/97) 191 e, ainda, a busca de soluções duradouras (repatriação, integração 

local e reassentamento previstas nos artigos 42 a 46), representam um sistema 

coeso e integral de proteção e assistência aos refugiados que, ao ser assumido pelo 

Brasil, é considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos 

mais modernos, mais abrangentes e contemporâneos do mundo. 

À luz da Lei nº 9.474/97, o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) tem 

por competência reconhecer ou não a condição de refugiados aos solicitantes 

estrangeiros que se encontram no território nacional.  

Aliada à função de orientação e coordenação, o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE) tem a função decisória em primeira instância sobre o 

reconhecimento ou não do status de refugiado 192, frisando que a competência 

                                                           
189

 BARRETO. Luiz Paulo Teles Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 173. 
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 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. 
In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto (Org.) – 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 
73/74. 
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 Dispositivo que visa proteger o refugiado da exploração pelo mercado de trabalho informal. 
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 Conforme artigo 29 da Lei 9.474/97, no caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada 
na notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de 
15 dias, contados do recebimento da notificação.   
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desse órgão recai sobre o instituto do refúgio e não sobre o de asilo 193, uma vez 

que o refúgio não se oferece ou se outorga, o refúgio se reconhece porque a 

condição de refugiado já existia antes mesmo da solicitação 194, tratando-se de 

instituto de proteção à vida decorrente de compromissos internacionais e, como no 

caso brasileiro, constitucional e legal. 

 

2.5.3 Do direito à documentação 

 

Além dos aplausos à composição colegiada do Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE), um dos institutos da Lei de Refugiados do Brasil 

considerado pioneiro pela comunidade internacional é aquele previsto no artigo 6º da 

Lei nº 9.474/97.  

Desde o início da normatização internacional do direito dos refugiados, o que 

se deu com a Convenção de 1951, tem-se por expressa a obrigação dos Estados 

contratantes em documentar o refugiado, denominada ―assistência administrativa‖, 

entregando-lhes ―papéis de identidade‖ 195 e ―documentos de viagem‖ 196. 

Com supedâneo nessas disposições da Convenção de 1951, o artigo 6º da 

Lei nº 9.474/97, prevê direitos específicos do refugiado quanto à sua documentação: 

―O refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 
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 O instituto do asilo, em nosso país é regulado pela Lei 6.815/80, alterada pela Lei 6.964/81 e 
regulamentada pelo Decreto 86.715/81, cujas disposições e alcance são diversos do instituto do 
refúgio. Sobre semelhanças e diferenças entre os institutos do asilo e do refúgio ver: RAMOS, André 
de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In: ACNUR. 60 anos de 
ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de 
Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, pp. 15 a 44. 
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 Conforme dispõe o Manual do ACNUR sobre os Procedimentos e Critérios para Determinar a 
Concessão de Refúgio, em sua primeira parte, capítulo 1 (28): "a determinação do status de refugiado 
não tem como efeito atribuir-lhe a qualidade de refugiado, mas sim constatar essa qualidade. Uma 
pessoa não se torna refugiado por que é reconhecida como tal, mas é reconhecida como tal porque é 
um refugiado." ACNUR. Manual do ACNUR sobre os Procedimentos e Critérios para Determinar 
a Concessão de Refúgio. Disponível em: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3391.pdf?view=1> 
Acesso em 25 fev. 2013. 
195

 Conforme dicção do artigo 27 da mencionada Convenção: ―Os Estados Contratantes entregarão 
documentos de identidade a qualquer refugiado que se encontra no seu território e que não possua 
documento de viagem válido‖. 
196

 Conforme dicção do artigo 28 (1) da mencionada Convenção: ―Os Estados Contratantes 
entregarão aos refugiados que residam regularmente no seu território documentos de viagem 
destinados a permitir-lhes viajar fora desse território, a menos que a isso se oponham razões 
imperiosas de segurança nacional ou de ordem pública; as disposições do Anexo a esta Convenção 
se aplicarão a esses documentos. Os Estados Contratantes poderão entregar tal documento de 
viagem a qualquer outro refugiado que se encontre no seu território; darão atenção especial aos 
casos de refugiados que se encontrem no seu território e que não estejam em condições de obter 
documento de viagem do país de sua residência regular‖.  
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de 1951, a cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de 

trabalho e documento de viagem‖.     

Verifica-se por tal dispositivo, que a proteção aos refugiados deve abarcar 

tanto a segurança à sua vida e integridade física quanto a sua dignidade humana, 

motivo pelo qual essa proteção deve se estender à assistência necessária à sua 

própria subsistência, sendo que, sem documentos válidos, os refugiados ou 

solicitantes de refúgio 197 não terão condições de gozar de seus direitos humanos 

básicos, ou seja, trata-se de condição sine qua non para o exercício de direitos.   

Diante da situação de emergência com que a maioria dos sujeitos de 

perseguição ou vítimas de generalizada violação de direitos humanos foge de seu 

país de nacionalidade ou de seu país de residência habitual, estes refugiados na 

maioria das vezes não se encontram de posse de nenhum documento, 

apresentando-se unicamente na condição de pessoa humana.  

Segundo o artigo 7º da Lei nº 9.474/97, após a chegada do refugiado em solo 

nacional e em este expressando a sua vontade de solicitar o reconhecimento de sua 

condição de refugiado a qualquer autoridade migratória, esta deverá fornecer as 

informações necessárias quanto ao procedimento cabível 198. 

Recebida a solicitação de refúgio pela autoridade federal, o artigo 21 da Lei nº 

9.474/97 determina a lavratura de um Termo de Declaração que será enviado à 

Coordenação Geral do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) para 

apreciação da solicitação. Este órgão, então, emite declaração autorizando o 

Departamento de Polícia Federal a emitir o Protocolo Provisório em favor do 

solicitante de refúgio, protocolo este que permitirá a estada do refugiado 199 e de seu 

grupo familiar 200 em solo brasileiro até a decisão definitiva da solicitação do 

reconhecimento da condição de refugiado. 
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 Considerando que o reconhecimento da condição de refugiado é ato meramente declaratório, nos 
moldes do art. 26, da Lei 9.474/97, tanto o solicitante de refúgio como o refugiado têm direito ao 
mesmo estatuto protetivo legal.   
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 Como destacam Barbosa e Hora ―[...] o momento do ingresso no país é o mais sensível e 
importante para o refugiado, que, caso obrigado a regressar, pode ter colocada a sua vida em risco. 
Isto também vale para a autoridade policial, que, em desrespeitando o princípio do non-refoulement 
pode incorrer até mesmo em crime de abuso de autoridade‖. BARBOSA, Luciano Pestana; HORA, 
José Roberto Sagrado da. A Polícia Federal e a proteção internacional dos refugiados. Brasília: 
ACNUR, 2006, p. 56. 
199

 Até o momento da emissão do Protocolo Provisório, o Termo de Declaração elaborado pela Polícia 
Federal quando da entrada no território nacional servirá como documentação para o solicitante.     
200

 A Resolução nº 4 (1.12.1998), do CONARE, prevê quais são esses membros do grupo familiar. 
ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 3. 
ed. Brasília, 2010, p. 34. 
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Esse Protocolo Provisório, denominado pela legislação como autorização de 

residência provisória 201, funciona como um documento de identidade para o 

solicitante de refúgio, permitindo-lhe, inter alia, a obtenção de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) provisória 202, a inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), o registro em 

instituições públicas de educação, a abertura de contas em bancos e outras 

operações financeiras 203.  

Em sendo reconhecida a condição de refugiado pelo Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE) 204, conforme o disposto no artigo 28 da Lei nº 9.474/97, terá 

o refugiado direito à solicitação de cédula de identidade comprobatória de sua 

condição jurídica e também terá direito a carteira de trabalho definitiva e a 

passaporte brasileiro, como estabelecido pelo artigo 6º do mesmo diploma legal.  

Quanto à cédula de identidade, será expedida uma carteira de identidade nos 

mesmos moldes daquelas concedidas aos estrangeiros residentes no Brasil. Nesse 

ponto, quanto à obrigatoriedade de se fazer menção expressa à palavra refugiado 

nesse documento, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto traça as considerações 

transcritas abaixo: 

No que diz respeito à carteira de identidade, a legislação prevê a 
expedição de uma carteira de identidade igual à dos estrangeiros 
residentes no Brasil. Nela deverá constar, entretanto, que o titular 
goza da condição jurídica de refugiado. O documento de identidade 
deverá conter menção expressa à palavra refugiado. Essa menção, 
evidentemente, não visa permitir que a pessoa sofra qualquer tipo de 
discriminação. Busca evitar situações de risco ao refugiado como, 
por exemplo, sua expulsão do território nacional ou a aplicação da 
extradição. Impede que se viole o principio do non-refoulement, que 
impede que o refugiado seja devolvido ao país de origem por uma 
medida inadvertida das autoridades de imigração. A identidade com 
a menção à condição de refugiado permite a estabilidade jurídica de 
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 O prazo de validade do protocolo será de 90 (noventa dias), prorrogável por igual período, até 
decisão final do processo, conforme Resolução Normativa nº 6 (26.05.1999), do CONARE. ACNUR. 
Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 3. ed. 
Brasília, 2010, p. 38.  
202

 Emitida pelo órgão competente do Ministério do Trabalho, cujo prazo de validade e de prorrogação 
será o mesmo do protocolo provisório (noventa dias). Conforme Resolução Normativa nº 6, do 
CONARE. ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos 
Refugiados. 3. ed. Brasília, 2010, p. 38. 
203

 ACNUR. Direitos e deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil. Disponível 
em:<http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/publicacoes/>. Acesso em 06 jan. 2013.  
204

 Ressalte-se que, enquanto ―o seu pedido não for analisado, a permanência do refugiado no Brasil 
é legal, e que em caso de dúvida quanto à procedência do pedido de refúgio deve-se concedê-lo‖. 
JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 198. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/publicacoes/
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seu portador e uma melhor identificação de que se trata de pessoa 
sob proteção internacional do Brasil. 205 
 

Entretanto, a menção expressa ao termo "refugiado", que se verifica tanto no 

primeiro protocolo fornecido quando da solicitação de reconhecimento do status de 

refugiado quanto no documento de identificação fornecido quando do efetivo 

reconhecimento dessa condição, pode vir a engendrar atitudes discriminatórias.    

Quanto à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), seja a provisória 

seja a definitiva, desde 2006, em tal documento não mais se faz menção ao termo 

―refugiado‖, buscando-se, dessa maneira, proteger o refugiado de eventuais 

medidas discriminatórias quando da procura por inserção no mercado de trabalho 

206.  

Ressalte-se que munir o refugiado de documento cabal ao exercício legal de 

atividade laboral, além de protegê-lo contra possível exploração pelo mercado 

informal, consubstancia-se em medida de importância extreme para o resgate de 

sua dignidade como ser humano, fornecendo-lhe os meio legais para manter-se e 

manter a sua família com o produto do seu trabalho.         

Outro importante documento é o passaporte. Ocorre que, nas situações 

extremadas que levam uma pessoa a solicitar em solo estrangeiro a proteção de que 

se viu privada em seu país de origem, muitas das vezes, o solicitante de refúgio 

ingressa no país receptor de maneira irregular, sem nenhum documento de viagem 

ou com este documento inválido ou mesmo falsificado 207.  

                                                           
205

 BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 160.   
206

 A emissão da CTPS, a cargo das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), encontra-se regulamentada pela Resolução Normativa nº 007, de 06 de agosto de 2002, do 
CONARE, e pelo Ofício-Circular nº 103/2006 – CIRP/CGSAP/DES/SPPE/MTE. Este, objetivando 
evitar eventual discriminação por parte do mercado de trabalho conforme solicitado pelo próprio 
CONARE, traz interessante determinação no sentido de não se utilizar a nomenclatura ―REFUGIADO‖ 
na identificação do documento laboral, substituindo-se pelas expressões: ―ESTRANGEIRO COM 
BASE NA LEI Nº. 9.474 DE 22/07/1997‖, para as Carteiras definitivas; e ―ESTRANGEIRO COM BASE 
no art. 21, § 1º da LEI Nº. 9.474 DE 22/07/1997‖, para as Carteiras provisórias. BARBOSA, Luciano 
Pestana; HORA, José Roberto Sagrado da. A Polícia Federal e a proteção internacional dos 
refugiados. Brasília: ACNUR, 2006, p. 60. 
207

 Há casos em que a falsificação do documento de viagem visa, justamente, burlar as autoridades 
migratórias do país de origem para escapar de uma perseguição. BARRETO. Luiz Paulo Teles 
Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção 
brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, p. 164.         
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Diferentemente do que pode ocorrer em situações em que não estejam 

envolvidos solicitantes de refúgio 208, o artigo 8º da Lei nº 9.474/97 determina que o 

ingresso irregular no território nacional não impede o acesso ao pedido e 

consequente procedimento de refúgio.  

Trata-se de disposição de sobeja importância, em estreita consonância com o 

princípio da não devolução (non-refoulement) e respeito à pessoa que se encontra 

sob a condição de refugiado.  

Assim, mesmo que o refugiado não possua um passaporte ou este esteja 

inválido, ao solicitar o refúgio, ser-lhe-á concedido o Termo de Declaração e o 

consequente Protocolo provisório, nos moldes já descritos acima, os quais passarão 

a valer como documentos autorizadores da estada no território nacional. Sendo-lhe 

reconhecida a condição jurídica de refugiado, terá ele direito a um passaporte que 

lhe permitirá o exercício dos mesmos direitos dos nacionais quando no exterior 209.  

Todas essas medidas demonstram o olhar de vanguarda assumido pelo Brasil 

na proteção dos refugiados.  

Ao conceber ―que o conceito de proteção efetiva deve ser compreendido 

como proteção explícita, acompanhada de autorização de residência e trabalho, 

possibilidade de integração e proteção contra a devolução (princípio da Não-

devolução ou non-refoulement)‖ 210, percebe-se que, para tal proteção explícita, 

munir o solicitante de refúgio e o refugiado com documentação é medida primaz e 

indispensável para a integração e participação na vida comunal e, especialmente, 

integração jurídica em solo brasileiro.        
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 A pessoa que chega a outro país sem o visto ou sem um documento de viagem é considerada 
irregular e como tal pode ser rechaçada no aeroporto, tendo que voltar a seu país de origem. 
BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. 
Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: 
ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 164.         
209

 No Brasil, há um passaporte especial para os refugiados, um passaporte que tem a cor amarela. 
Fora a cor, o documento de viagem é igual ao do brasileiro e permite o exercício dos mesmos direitos 
no exterior, tais como a proteção diplomática em qualquer sede de nossa missão diplomática no 
exterior, assistência consular e outros como o socorro em caso de acidentes ou conflitos. (...) É um 
dos institutos da Lei de Refugiados do Brasil mais aplaudidos pelas Nações Unidas, e mostra uma 
efetiva proteção do Brasil aos refugiados, ainda que em determinado momento ele tenha de se 
ausentar do território nacional, receberá a proteção do Brasil alhures. BARRETO. Luiz Paulo Teles 
Ferreira. Breves comentários à Lei Brasileira de Refúgio. In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção 
brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 
2010, pp. 161/162. 
210

 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do século XXI. 
In: ACNUR. Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. 
ed. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 88.  
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2.5.4 O princípio do non-refoulement 

 

O direito internacional que se edificou no último século toma por meta efetivar 

a proteção internacional de todas as pessoas contra qualquer ameaça à sua vida, à 

sua liberdade e à sua segurança, proteção esta que tomou forma e corpo com o 

artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, estabelecendo 

que ―Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal‖. 

À luz dessa concepção contemporânea de direitos humanos, tomados como 

universais e inerentes à condição humana 211, a sociedade internacional promoveu a 

inserção do direito de asilo aos refugiados, determinando no artigo XIV (1) da 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 que ―toda pessoa vítima de 

perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países‖ 212.  

Nessa ratio, o direito de solicitar refúgio se insere no rol dos direitos 

fundamentais, inerente ao ser humano e não restrito ao nacional deste ou daquele 

país, cabendo ao Estado reconhecer a fragilizada condição humana em que se 

encontra o refugiado, cuja vida, liberdade e/ou segurança individual estão em risco.  

O indivíduo que sob ameaça ou efetiva violação desses direitos deixa o seu 

país, já se encontra na condição de refugiado. Nesta condição pré-existente, uma 

gama de seus direitos fundamentais já se encontra violada. Ultrapassadas as 

fronteiras de seu país, o refugiado tem o direito de solicitar o reconhecimento dessa 

condição e de ter a sua vida protegida por esse Estado.  

Essa responsabilidade do Estado reside, portanto, na ampla proteção ao 

refugiado que chega ao seu território nacional, outorgando-lhe o direito à solicitação 

do reconhecimento jurídico dessa condição e, ainda mais, mesmo em face da não 

concessão ou declaração desse status, ao Estado subsiste a responsabilidade de 

proteger sua vida.  

Nesse contexto edificou-se o princípio do non-refoulement. De origem 

francesa, o termo ―refoulement‖ traduz a ideia de devolução, rechaço, repulsa. 

Precedido do imperativo negativo ―non‖, o princípio do non-refoulement coíbe o 

                                                           
211

 A reiterar a concepção introduzida pela Declaração de 1948, observe-se o item 5 da Declaração e 
Programa de Ação de Viena, de 1993, que afirma: ―Todos os direitos humanos são universais, 
indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 
humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase‖.  
212

 O artigo XIV (2) da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 acrescenta que ―Este 
direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 
comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações Unidas‖.  
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encaminhamento do refugiado a um país onde já sofreu ou possa vir a sofrer 

violação de seus direitos fundamentais 213.  

Ao impor um limite à devolução do refugiado ao território onde sua vida esteja 

em risco, o princípio se torna condição sine qua non à efetiva proteção internacional, 

sendo que o surgimento do seu conteúdo confunde-se com o surgimento do próprio 

Direito Internacional dos Refugiados. 

As primeiras definições e previsões jurídicas do princípio de non-
refoulement confundem-se com o aparecimento e desenvolvimento 
do direito internacional dos refugiados. Trata-se de princípio inerente 
à proteção internacional do refugiado, compreendido pela doutrina 
como o pilar de sua aplicabilidade. Na ausência do princípio a 
proteção internacional resta vazia e ineficiente. 214 

Embora não colocado de forma expressa, a primeira aparição do conteúdo 

jurídico do princípio de non-refoulement se verifica no disposto no artigo 3º da 

Convenção Internacional relativa ao Estatuto Internacional do Refugiado de 1933. 

Por esse texto, aos Estados contratantes se proibia a tomada de medidas políticas 

voltadas à expulsão ou a não admissão em suas fronteiras de refugiados vindos de 

seus países de origem, proibição esta que poderia ser ultrapassada por razões de 

segurança nacional ou ordem pública. 

Mesmo com tal ressalva, a proibição de expulsão do refugiado não foi vista 

com bons olhos pelos Estados que concebiam dentro das prerrogativas da 

soberania nacional de cada Estado a plena competência para decidir sobre a 

expulsão de estrangeiros, o que culminou no fracasso dessa primeira tentativa 

internacional em estabelecer garantias à proteção jurídica do refugiado.  

[...] pode-se identificar a causa do fracasso na adoção da Convenção 
de 1933 na incompatibilidade de seu conteúdo com a forma pela qual 
organizavam-se os países na comunidade internacional, bem como 
pelo fato de o tema dos direitos fundamentais ser então um tema 
restrito, e absolutamente restrito, às instituições políticas internas dos 
Estados. 215 
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 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico 
à saída compulsória do refugiado. In: ARAUJO, Nadia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 180. 
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 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico 
à saída compulsória do refugiado. In: ARAUJO, Nadia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 183. 
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 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico 
à saída compulsória do refugiado. In: ARAUJO, Nadia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 185. 
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Somente com a constatação das consequências geradas pela Segunda 

Guerra Mundial e do necessário desenvolvimento de um direito internacional dos 

direitos humanos, o non-refoulement passa a ser concebido como princípio jurídico. 

Com a Convenção de 1951, em seu artigo 33, consagra-se o non-refoulement como 

princípio alicerce do direito internacional dos refugiados: 

Artigo 33 – Proibição de expulsão ou de rechaço:  

§ 1. Nenhum dos Estados Membros expulsará ou rechaçará, de 
maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em 
que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua 
raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que 
pertence ou das suas opiniões políticas. 

§ 2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser 
invocado por um refugiado que, por motivos sérios, seja considerado 
um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, 
tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito 
particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do 
referido país.  

Desde essa primeira disposição, outros tratados internacionais reiteraram o 

princípio do non-refoulement, a exemplo da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos de 1969 (conhecido como Pacto de São José da Costa Rica) 216 e da 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes de 1984 217.  

A Declaração de Cartagena de 1984 também reafirmou a importância de 

observância ao princípio do non-refoulement em sua conclusão quinta: 

Reiterar a importância e a significação do princípio de non-
refoulement (incluindo a proibição da rejeição nas fronteiras), como 
pedra angular da proteção internacional dos refugiados. Este 
princípio imperativo respeitante aos refugiados, deve reconhecer-se 
e respeitar-se no estado atual do direito internacional, como um 
princípio de jus cogens. 218 

A garantia do non-refoulement se torna a coluna vertebral a sustentar a 

efetividade de todo o sistema internacional de proteção aos refugiados. Ao ser 
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 Conforme artigo 22 (8) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969: ―Em nenhum 
caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu 
direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de sua raça, 
nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas‖.  
217

 Conforme artigo 3º (1) da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes de 1984: ―Nenhum Estado-parte procederá à expulsão, devolução ou 
extradição de uma pessoa para outro Estado, quando houver razões substanciais para crer que a 
mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura‖.    
218

 ACNUR. Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984. In: ACNUR. Lei 9474/97 e 
Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 3. ed. Brasília, 2010, p. 
76. 
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reconhecido como princípio geral do direito internacional, vincula os Estados que 

incorporarem em seu ordenamento interno os documentos internacionais sobre 

direitos humanos e sobre direito dos refugiados e, ainda, na condição de jus cogens 

219, como um direito costumeiro internacional, constitui-se numa ―obrigação mínima 

dos Estados‖ 220, devendo ser reconhecido e respeitado mesmo diante da ausência 

de uma expressa obrigação decorrente de um tratado, sujeitando o Estado que não 

observá-lo à reprovação perante a sociedade internacional. 

Na lei brasileira nº 9.474/97, que trata da regulamentação interna de proteção 

aos refugiados, também se consagra o princípio da não devolução. De início, o 

artigo 7º da lei reconhece ao refugiado que chegar ao território nacional o direito à 

solicitação de reconhecimento de sua condição de refugiado e, no parágrafo 1º do 

mesmo artigo, prevê que ―em hipótese alguma será efetuada sua deportação para 

fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de 

raça, religião, nacionalidade, grupo ou opinião política‖.  

Trata-se de garantir a proteção primeira àqueles que conseguiram sobreviver 

às mais diversas violações a seus direitos humanos. Em virtude das circunstâncias 

especiais em que se encontram aqueles que buscam proteção em outros países, 

tem-se como pedra angular que as primeiras autoridades que travem contato direto 

com os refugiados sejam dotadas de aporte cognitivo e psicológico para bem 

orientar e oferecer a devida proteção ao solicitante de refúgio assegurada em nosso 

sistema jurídico.     

[...] a aplicabilidade do princípio de non-refoulement encontra nas 
fronteiras e zonas analogamente assim consideradas um espaço 
principal. Ocorrem nessas áreas as principais violações do 
imperativo non-refoulement, motivo pelo qual a atenção e a 
dedicação das autoridades imigratórias brasileiras, os servidores da 
Polícia Federal, enquanto verdadeiros guardiães do princípio, 
revestem-se de caráter eminentemente humanitário. 221 
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 Conforme artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969: "É nulo um 
tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito 
Internacional Geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 
como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada 
por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza".    
220

 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.198. 
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 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico 
à saída compulsória do refugiado. In: ARAUJO, Nadia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 194. 



84 
 

Ainda no artigo 7º da Lei nº 9.474/97, conforme o seu § 2º, encontra-se 

prevista hipótese em que o refugiado não poderá invocar o direito da não 

deportação, estabelecendo que ―O benefício previsto neste artigo não poderá ser 

invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil‖.  

Frise-se, de pronto, que este dispositivo não trata do direito à solicitação de 

refúgio, direito este inserido dentro do rol dos direitos fundamentais, que não pode 

ser negado. O dispositivo se refere ao mecanismo da deportação. Trata-se de 

medida de saída compulsória, regulada pelo Estatuto do Estrangeiro 222, cuja 

característica básica reside em sua aplicabilidade automática pela autoridade local 

que, ao deparar com alguma irregularidade, devolve o indivíduo ao seu país de 

origem. Em outros termos, trata-se do rechaço, do refoulement por excelência 223.  

O dispositivo da Lei nº 9.474/97 sob comento, embora utilize a expressão 

deportação, encontra limites na ratio legis por ela mesma estabelecida, qual seja, a 

de proteção à vida, à liberdade e à segurança do refugiado.  

Dessa forma, ao contrário do estabelecido no Estatuto do Estrangeiro, para 

aplicabilidade do §2º do artigo 7º da Lei nº 9.474/97, exige-se fundamentação 

concreta e objetiva e somente será negado o benefício da não devolução após 

decisão do órgão competente reconhecendo a não condição jurídica de refugiado do 

solicitante. E, ainda assim, em observância ao princípio do non-refoulement, nunca 

para território onde seus direitos fundamentais estejam ameaçados de violação 224.  

Prossegue a Lei nº 9.474/97, prevendo em seu artigo 8º que ―O ingresso 

irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar 

refúgio às autoridades competentes‖.  

Uma vez que o refúgio se reveste em um direito do estrangeiro perseguido, 

ameaçado ou vítima de grave e generalizada violação de direitos humanos, o 

tratamento jurídico dispensado ao refugiado, em face de sua situação peculiar, não 

se confunde com o tratamento dispensado a estrangeiros em situações diversas. 
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 As hipóteses de deportação estão previstas nos artigos 57 a 64 do Estatuto do Estrangeiro (Lei 
6.815/80) e nos artigos 98 e 99 do Decreto de Regulamentação desta lei (Decreto 86.715/81). 
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 LUZ FILHO, José Francisco Sieber. Non-refoulement: breves considerações sobre o limite jurídico 
à saída compulsória do refugiado. In: ARAUJO, Nadia de. O direito internacional dos refugiados: 
uma perspectiva brasileira. Nadia de Araujo e Guilherme Assis de Almeida (Coord.). Rio de janeiro: 
Renovar, 2001, p. 194/200. 
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 A devolução do solicitante de refúgio também não se confunde com a expulsão, prevista nos 
artigos 65 a 75 nem com a extradição, prevista nos artigos 76 a 94, todos do Estatuto do Estrangeiro 
(Lei 6.815/80). Quanto à extradição, o artigo 34 da Lei 9.474/97 dispõe que: ―a solicitação de refúgio 
suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa 
ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio‖. 
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Nestes termos, recusar o direito de solicitação de refúgio ao estrangeiro, por 

irregularidades no ingresso ao território nacional, constitui-se em afronta às normas 

nacionais e internacionais de proteção aos refugiados e, especialmente, configura 

desrespeito ao princípio do non-refoulement.           

Frise-se que o artigo 31 da Convenção de 1951 já dispõe sobre o 

impedimento de aplicação de qualquer penalidade ao solicitante de refúgio com 

fundamento em sua entrada irregular no território de outro país, não cabendo, mais 

uma vez, a aplicação da deportação ao solicitante de refúgio nessas condições. 

Mesmo diante de todo o avanço normativo quanto à proteção e acolhimento 

dos refugiados, especialmente pelo amplo reconhecimento do princípio do non-

refoulement, percebe-se um crescimento do sentimento de desconfiança do real 

motivo da solicitação de refúgio.  

―Assombrados‖ por acontecimentos do início do milênio, o que também se 

pode dizer serviu ―como uma luva‖ para a perpetração de uma forma ―disfarçada‖ de 

rechaço, sem que se possa impor culpa por afronta ao princípio da não devolução, 

vê-se o crescimento da prática de vários países em criar campos de internamento do 

solicitante de refúgio até que seja proferida a decisão final sobre a condição de 

refugiado.  

Nessa prática, os solicitantes de refúgio se veem isolados do convívio com os 

nacionais, relegados à piedade e vontade do governo, muitas vezes condenados de 

forma ―permanentemente temporária‖ a viverem com um mínimo (se é que assim se 

pode considerar) à sua sobrevivência, acondicionados nos denominados ―campos 

de refugiados‖, tema sobre o qual discorre Zigmunt Bauman:  

Os campos de refugiados ou as pessoas em busca de asilo são 
artífices de uma instalação temporária que o bloqueio das saídas 
torna permanente. Os internos dos campos de refugiados ou as 
pessoas em busca de asilo não podem voltar "ao lugar de onde 
vieram", já que os países de origem não os querem de volta, suas 
formas de subsistência foram destruídas e seus lares, pilhados, 
demolidos ou roubados. Mas também não existe um caminho à 
frente — nenhum governo teria satisfação em ver o influxo de 
milhões de sem-teto, e qualquer um faria o possível para evitar que 
os recém-chegados se estabelecessem. Quanto à sua nova 
localização "permanentemente temporária", os refugiados "estão 
nela, mas não são dela". Não pertencem verdadeiramente ao país 
em cujo território foram montadas suas cabanas ou tendas portáteis. 
São separados do restante dele por uma cortina de suspeitas e 
ressentimentos que é invisível, mas ao mesmo tempo espessa e 
impenetrável. Estão suspensos num vácuo espacial em que o tempo 
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foi interrompido. Não se estabeleceram nem estão em movimento. 
Não são sedentários nem nômades. 225 

Reconhecer que esses campos de refugiados constituem uma afronta aos 

direitos humanos, uma forma disfarçada de descumprimento do princípio da não 

devolução, torna-se apenas um dos desafios que se apresentam diante da nova 

realidade mundial. Muitos ainda são os percalços a serem superados à efetiva e 

ampla proteção ao contingente de pessoas que se encontram na situação de 

refugiados. 

 

2.5.5 Das soluções duráveis 

 

Mais um ponto de importância fundamental na proteção e assistência aos 

refugiados é aquele que trata da previsão, busca e efetivação das chamadas 

soluções duráveis. Recomendado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) e indicado pela Lei nº 9.474/97 (artigos 42 a 46), são 

apontadas como soluções duradouras para a situação dos refugiados: a repatriação 

voluntária (unicamente diante do irrefutável desejo do refugiado e tão somente 

quando as condições de seu país de origem forem permissivas a esse retorno), a 

integração local (com a plena inserção social, econômica e cultural no país de 

refúgio), e o reassentamento.  

No que se refere a esta última solução durável, o Brasil foi o primeiro país da 

América Latina a prevê-la em sua legislação interna 226, determinando ainda que a 

verificação concreta do reassentamento deverá ser efetivada ―de forma planificada e 

com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de 

organizações não governamentais, identificando áreas de cooperação e de 

determinação de responsabilidades‖ 227.  

Dessa simetria de atuações e de assunção de suas responsabilidades, tanto 

do governo estatal quanto da sociedade civil organizada depende o sucesso e real 

durabilidade dessa solução.  

                                                           
225

 BAUMAN, Zigmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução: Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 167.  
226

 A inovação da lei brasileira foi reconhecer a solução duradoura do reassentamento de refugiados 
de forma voluntária e de forma planejada, com o apoio de órgãos estatais e de organizações não 
governamentais, conforme artigos 45 e 46, respectivamente, da Lei nº 9.474/97.    
227

 Conforme artigo 46 da Lei nº 9.474/97.  
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Desde o ano de 1999, um acordo estabelecido entre o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o governo brasileiro já apresentava por 

meta a implantação de um programa de reassentamento voltado aos refugiados que 

não conseguem obter segurança no seu primeiro país de refúgio ou quando 

verificada a inviabilidade de integração na sociedade local ou, ainda, quando o 

refugiado encontra-se em situação de risco social dentro do país onde buscou 

proteção, sendo que, em 2001, ingressou no Brasil um grupo de afegãos, e, em 

2003, um grupo de colombianos, todos atendidos pelo programa de reassentamento. 

228     

Por iniciativa do governo brasileiro, a criação de um programa de 

reassentamento regional, denominado ―reassentamento solidário‖ 229, foi incluída na 

Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos 

Refugiados na América Latina, adotada durante a Reunião Comemorativa do 

Vigésimo Aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984, 

realizada na Cidade do México, nos dias 15 e 16 de Novembro de 2004.  

O que ficou conhecido como PAM (Plano de Ação do México), 

consubstanciou-se em um dos primeiros instrumentos internacionais a ter a 

solidariedade como objetivo principal, servindo de base para o compromisso 

humanitário assumido com a causa dos refugiados.  

Assinado por dezesseis Estados latino-americanos, o reassentamento 

solidário representa uma forma de dividir as responsabilidades entre os países 

latino-americanos quanto à efetivação de soluções duráveis à situação dos 

refugiados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228

 PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/unv/projetos.php?id_unv=20> Acesso em 25 fev. 2013. 
229

 Mecanismo proposto pelo Brasil como resposta humanitária efetiva ao conflito na Colômbia e suas 
consequências nos países vizinhos que recebem o maior número de refugiados, especialmente Costa 
Rica, Equador, Panamá e Venezuela. Por meio do reassentamento, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai recebem refugiados que continuam ameaçados ou não conseguem integrar-se no primeiro 
país de refúgio. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-
brasil/> Acesso em 25 fev. 2013.  

http://www.pnud.org.br/unv/projetos.php?id_unv=20
http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-brasil/
http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-brasil/
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3. O DIREITO DOS REFUGIADOS E AS QUESTÕES AMBIENTAIS  

 

3.1 A definição jurídica de refugiado pela Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951 

 

Ao menos em sentido literal, temos que a busca por refúgio não é algo novo, 

ou seja, sempre existiram pessoas que deixam o local onde vivem para buscar 

melhores condições de vida ou à força de razões outras pelas quais o indivíduo não 

é responsável, sejam elas perseguição, desordem pública, guerra, fome, desastres 

naturais ou degradação ambiental. 

No sentido jurídico do termo, ou seja, como instituto jurídico de Direito 

Internacional, o refúgio surgiu no seio da Sociedade das Nações, em 1921, 

consolidando-se como um regime jurídico global a partir de 1951 com a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados.  

O ponto crucial para análise do direito dos refugiados está na definição legal 

de refugiado. Por meio dela define-se quem será considerado refugiado e, assim, 

amparado sob os direitos previstos pela Convenção de 1951.     

Conforme o artigo 1º, § 1º, ―c‖, da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, com a redação dada pelo Protocolo Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados de 1967, determina-se que o termo refugiado será aplicado a qualquer 

pessoa que possua "fundado temor de perseguição" com base em cinco motivos: de 

raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas e, ainda, que se 

encontre fora do país de sua nacionalidade e, no caso do apátrida 230, fora do país 

onde possuía residência habitual, sendo que, em qualquer desses casos, a pessoa 

não pode ou, em virtude desse temor, não quer se valer da proteção desse país. 

Da definição clássica de refugiado, depreende-se que a própria Convenção 

de 1951 c/c Protocolo de 1967 vincula os indivíduos que ficam sob a sua proteção 

jurídica aos elementos temor de perseguição e ultrapassagem das fronteiras de seu 

país, além de elencar cinco motivos relacionados a esses elementos para o 

reconhecimento do status de refugiado.  

                                                           
230

 A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, aprovada em Nova Iorque, em 28 de setembro de 
1954, define em seu artigo 1º, 1, que o termo apátrida "designará toda a pessoa que não seja 
considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional".    



89 
 

Sobre esses elementos e motivos, bem como sobre as exceções à 

aplicabilidade da Convenção de 1951, discorremos a seguir.  

 

3.1.1 Fundado temor de perseguição 

 

Segundo o Manual de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição 

de Refugiado 231, em seu parágrafo 37, a expressão "fundado temor de perseguição" 

é a expressão chave da definição e, em seu parágrafo 38, recomenda o uso dos 

critérios objetivo e subjetivo na determinação desse "fundado temor de perseguição", 

devendo-se considerar ambos os elementos: o "fundado" como elemento objetivo e 

o "temor de perseguição" como elemento subjetivo. Na lição de Liliana Lyra Jubilut 

Os critérios objetivos estão representados pela expressão "bem 
fundado" e vêm a ser caracterizados pela comparação entre a 
situação objetiva do país de origem do refugiado com a situação 
relatada por esse como base de sua solicitação de refúgio. Já o 
critério subjetivo está presente na expressão "temor de perseguição", 
o qual deve ocorrer em função de um dos cinco motivos já 
mencionados. 232    

 

Ainda sobre o fundado temor, destaca a autora que se trata do elemento mais 

recente na história do instituto do refúgio, uma vez que este passou a  

[...] existir apenas após a introdução do sistema individual de 
verificação da condição de refugiado, dado que, enquanto a 
verificação era coletiva, o simples fato de pertencer a um grupo 
entendido como perseguido bastava para que o indivíduo passasse a 
gozar da condição de refugiado. 233  

Quanto à perseguição, embora a Convenção de 1951 não defina o termo, o 

parágrafo 51 do Manual do ACNUR fornece uma diretriz ao dispor que: 

[...] Do Artigo 33 da Convenção de 1951, pode-se inferir que a 
ameaça à vida ou à liberdade em virtude da raça, religião, 
nacionalidade, opiniões políticas ou por pertencer a um certo grupo 
social é sempre perseguição. Outras violações graves aos direitos 

                                                           
231

 Emitido pelo ACNUR, o referido manual funciona como um guia de interpretação para os governos 
sobre a determinação do status de refugiado em seus estados. Doravante denominado por Manual do 
ACNUR. ACNUR. Manual do ACNUR sobre os Procedimentos e Critérios para Determinar a 
Concessão de Refúgio. Disponível em: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3391.pdf?view=1> 
Acesso em 25 fev. 2013. 
232

 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 115.  
233

 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 47. 
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humanos - pelas mesmas razões - constituiriam também 

perseguição. 234 

Assim, por orientação do órgão subsidiário da Organização das Nações 

Unidas (ONU), entende-se por perseguição toda e qualquer ameaça à vida ou à 

liberdade do indivíduo, abarcando, também, outras violações graves aos direitos 

humanos, desde que perpetradas sob uma ou mais motivações dentre as cinco que 

elenca.  

Luciana Diniz Durães Pereira, ressaltando que referida orientação não foi 

suficiente para pacificar o entendimento a respeito do significado do termo 

perseguição, aponta alguns posicionamentos acadêmicos, de base estrangeira, 

sobre a questão:  

Para Goodwin-Gill e McAdam, por exemplo, perseguição significa, 
além de uma ameaça ou eventual ameaça de violação à liberdade e 
à vida dos indivíduos dentro de um Estado ou região, também os 
casos de tortura e de tratamento ou punição cruel ou degradante a 
seres humanos, ou seja, em uma perspectiva generalista, pode ser 
entendida como toda e qualquer severa violação de direitos humanos 
[...]. Nessa mesma linha de análise, porém em uma perspectiva mais 
abrangente, Hathaway defende a posição de que, sempre que 
violados ou sob ameaça de violação qualquer um dos direitos 
humanos considerados inderrogáveis pela sociedade internacional, 
tais como o direito à liberdade de crença, à integridade física e 
psíquica e à saúde, por exemplo, ou seja, aqueles direitos protegidos 
pela DUDH de 1948 e pelos Pactos Internacionais de Direitos 
Humanos de 1966, estará presente a perseguição. 235  

Passando a análise para o campo da discussão nacional, Ivanilson Paulo 

Corrêa Raiol apresenta uma compilação do entendimento de Flávia Piovesan e 

Liliana Lyra Jubilut, concluindo que ambas relacionam o termo perseguição à 

perspectiva dos direitos humanos e, nesse ponto, concorda com as autoras.      

Piovesan diz que a "perseguição a uma pessoa caracteriza grave 
violação aos direitos humanos. Vale dizer, cada solicitação de asilo é 
resultado de um forte padrão de violência a direitos universalmente 
garantidos". Ao seu turno, Liliana Jubilut, fundamentada na 
metodologia de James Hathaway, interpreta o termo perseguição 
relacionado a três ordens de direitos humanos: os invioláveis em 
nenhuma hipótese, os restringidos por ameaçarem a vida do Estado 
e os não garantidos (não implementados) devido à inexistência de 
recursos disponíveis. Parece, portanto, que as ideias de Piovesan e 
de Jubilut complementam-se, pois, enquanto a primeira, não 
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 ACNUR. Manual do ACNUR sobre os Procedimentos e Critérios para Determinar a 
Concessão de Refúgio. Disponível em: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3391.pdf?view=1> 
Acesso em 25 fev. 2013. 
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 PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do 
conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, pp. 75/76.  
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definindo a palavra perseguição, afirma que, existindo a situação, 
inevitavelmente, haverá grave violação de direitos humanos, a 
segunda, de sua parte, procura preencher o conceito do termo 
perseguição com as três ordens de direitos fundamentais. 236   

 

Entretanto, discorda o autor do posicionamento de Liliana Lyra Jubilut quando 

esta assevera que  

[...] pode-se dizer que há perseguição quando houver uma falha 
sistemática e duradoura na proteção de direitos do núcleo duro dos 
direitos humanos, violação de direitos essenciais sem ameaça à vida 
do Estado, e a falta de realização de direitos programáticos havendo 
os recursos disponíveis para tal. 237       

Em sua crítica, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol pondera que a referência à "falha 

sistemática e duradoura na proteção de direitos do núcleo duro de direitos humanos" 

pode conduzir a uma compreensão errônea de que "as violações não sistemáticas e 

não duradouras de direitos humanos não podem caracterizar uma perseguição" 238, 

subentendendo-se, de forma equivocada, que existiria uma certa tolerância a falhas 

assistêmicas e provisórias na proteção dos direitos humanos.  

Ademais, e de forma mais acirrada, o autor critica a referência de Liliana Lyra 

Jubilut à "proteção de direitos do núcleo duro de direitos humanos", defendendo que 

"todos os direitos humanos devem ser protegidos com a mesma força, vigor, ênfase, 

uma vez que, o contrário, fulminaria o princípio da igualdade no plano das 

comunidades internacionais [...]" 239.    

Após desenvolver os fundamentos de suas criticas 240, Ivanilson Paulo Corrêa 

Raiol propõe que o termo perseguição constante na Convenção de 1951 deve ser 

entendido como "qualquer lesão ou ameaça a direitos reconhecidos na ordem 

internacional e consagrados nos documentos internacionais voltados à proteção dos 

direitos humanos" 241, perspectiva com a qual concordamos.     

Diante do exposto, em que pesem certas discordâncias, percebe-se que, 

tanto na doutrina estrangeira quanto na doutrina nacional, o ponto convergente está 
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 81.  
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 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 82.   
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
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ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 83.   
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no entendimento de que o termo perseguição abrange toda e qualquer lesão ou 

ameaça de lesão a direitos humanos.  

Ainda quanto à perseguição, há que se perquirir acerca de quem poderia ser 

considerado o seu agente perpetrador.  

Diante do silêncio da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951 quanto a essa definição, tem-se por difundida uma interpretação limitada, 

compreendendo que somente o Estado pode efetuar ações de cunho persecutório.  

Procurando sanar essa restrição, o Manual do ACNUR, numa perspectiva 

ampliada do termo agente, determina em seu parágrafo 65 que: 

A perseguição está normalmente relacionada com a ação das 
autoridades do país. Também pode advir de segmentos da 
população que não respeitam os padrões estabelecidos nas leis do 
país em causa. A título de exemplo, podemos citar a intolerância 
religiosa que vai até à perseguição num país em que, apesar de 
laico, frações significativas da população não respeitam as 
convicções religiosas dos outros. Quando atos discriminatórios 
graves ou outros atos ofensivos são cometidos por populares, podem 
ser considerados como perseguição se forem conhecidos e tolerados 
pelas autoridades, ou se as autoridades recusam, ou são incapazes, 
de oferecer uma proteção eficaz.242 

Essa interpretação alargada do termo agente, aliás, é a adotada pela Lei 

Brasileira nº 9.474/97.  

Na explicação de Luciana Diniz Durães Pereira: 

O Brasil [...] segundo interpretação do artigo 1º, incisos I, II e III da 
Lei 9.474 de 22 de julho de 1997, que estabelece e implementa o 
Estatuto dos Refugiados no país, detém uma interpretação ampliada 
do termo agente, apesar deste dispositivo não se referir a ele, 
diretamente. Quando a lei brasileira aceita, segundo seu espírito 
normativo, que a noção de perseguição possa recair sobre quaisquer 
violações de direitos humanos, aceita, igualmente, que a ação 
persecutória possa ser executada tanto pelo Estado e seus 
subordinados/encarregados como também por atores outros que não 
pertençam ao corpo estatal. Nesta hipótese, a mínima atuação do 
Estado é essencial, mesmo que negativa, ou seja, pela falta de 
fiscalização, capacidade, interesse ou esforço de punição àqueles 
que perseguem seus cidadãos. 243 
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Nessa perspectiva ampliada, portanto, incluem-se tanto o Estado e seus 

respectivos servidores e agentes quanto agentes outros que executem ações 

persecutórias 244.  

Em que pese esse entendimento amplo do termo agente de perseguição, 

essa exigência de "fundado temor de perseguição" é a principal limitação apontada 

para o não enquadramento jurídico dos "refugiados ambientais" na definição clássica 

de refugiado disposta no artigo 1º, § 1º, ―c‖, da Convenção de 1951.  

Considerada elemento essencial para a configuração do reconhecimento do 

status de refugiado, os indivíduos devem, para tanto, comprovar a existência de uma 

perseguição ou ao menos o fundado temor de que ela venha ocorrer e, ainda, 

apontar o agente praticante dessa ação persecutória.  

Sobre o pressuposto da perseguição assevera Luciana Diniz Durães Pereira 

ser ele inarredável, mesmo diante das definições ampliadas desenvolvidas 

regionalmente. 

O agente desta ação tem que ser palpável e dotado de 
personalidade jurídica, até mesmo para lhe atribuir futuramente, se 
for o caso, responsabilidade internacional pelos atos praticados. 
Mesmo as definições ampliadas do instituto do refúgio, previstas, em 
âmbito regional, pela Declaração de Cartagena das Índias e pela 
Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados 
Africanos, pressupõem a perseguição. 245            

Especificamente quanto à definição ampla formulada pela Convenção da 

OUA, Ivanilson Paulo Correa Raiol se posiciona em sentido contrário ao defendido 

por Luciana Diniz Durães Pereira, uma vez que, para o autor, sob a expressão 

"eventos que perturbem a ordem pública" seria possível enquadrar a situação de um 

evento natural gerador dessa perturbação e, assim, reconhecer o status jurídico de 

refugiado aos "refugiados ambientais‖ 246.  

O fato é que a questão da ausência do elemento perseguição, bem como a 

questão da ausência do agente perseguidor como fatores a descaracterizar a 

aplicação do instituto do refúgio aos "refugiados ambientais", configura-se no 
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 Tais quais os chamados non-state actors, que incluem milícias, populares, movimentos 
beligerantes, grupos guerrilheiros e grupos étnicos rivais.  PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito 
internacional dos refugiados: análise crítica do conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para 
Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 76. 
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 A autora assevera ser incabível aceitar-se que indivíduos ou populações possam apontar o clima, 
os mares, os ventos, os desertos ou a erosão do solo, como agentes de perseguição. PEREIRA, 
Luciana Diniz Durães. Uma visão brasileira do conceito "refugiado ambiental". In: ACNUR. 60 anos 
de ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis 
de Almeida (Org.) - São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011, p. 230.   
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 Conforme pp. 62/63, apontado em nota de rodapé nº 156, desta dissertação. 
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estandarte mor daqueles que defendem a impossibilidade do reconhecimento pelo 

Direito Internacional da condição de refugiado àqueles que saem de seus países de 

origem motivados por eventos ambientais.               

 
3.1.2 Extraterritorialidade 

 

Atrelada ao elemento temor de perseguição está a ultrapassagem das 

fronteiras do país em virtude desse temor.  

Pelo critério da extraterritorialidade, tal qual disposto pela Convenção de 

1951, somente o indivíduo que devido a fundados temores de perseguição e se 

encontrar fora de seu país de nacionalidade será reconhecido como refugiado.   

Tal elemento encontra o seu fundamento na regra tradicional de Direito 

Internacional da não intervenção, consagrada na Carta da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em seu artigo 2 (7):  

Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas 
a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da 
jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a 
submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente 
Carta [...]. 247 

A não intervenção, considerada regra internacional desde a Paz de Westfália 

248, baseia-se nos princípios fundamentais da soberania 249, territorialidade e 

igualdade entre os Estados.  

Entretanto, não há consenso doutrinário a respeito do conceito de não 

intervenção, sendo sempre definida a partir da negação do seu oposto: a 
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 Disponível em: <http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf> Acesso em 18 fev. 2013. 
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 A Paz de Westphalia pôs fim à Guerra dos Trinta Anos que assolou a Europa entre 1618 e 1648. 
Tratava-se de um acordo de paz consolidado por meio dos tratados de Münster e Osnabruck, que 
visava estabelecer as bases para a paz na Europa por meio da definição de regras e princípios de 
convivência dos Estados no cenário internacional. Para maiores detalhes sobre a Paz de Westphalia, 
principalmente sobre o seu papel fundamental no aparecimento da norma da não intervenção, ver: 
JUBILUT, Liliana Lyra. Não intervenção e legitimidade internacional. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 
46 a 50.   
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 Segundo Maria Ioannis Baganha "[...] um dos mais consensuais direitos de soberania de um 
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pertencer ao corpo nacional. No exercício deste direito, o Estado promulga e implementa legislação 
que visa regulamentar os seguintes aspectos da relação cidadão estrangeiro/Estado Nacional: 
entrada, permanência, aquisição de nacionalidade e expulsão do território nacional." Apud SILVA, 
João Carlos Jarochinski. Uma análise sobre os fluxos migratórios mistos. In: ACNUR: 60 anos de 
ACNUR: perspectivas de futuro. André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de 
Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 2011, p. 203.     
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intervenção, cuja definição também não é pacífica 250. Liliana Lyra Jubilut, também 

partindo de uma definição para o termo intervenção, apresenta a sua definição para 

a não intervenção como o comportamento contrário à intervenção, nestes termos: 

[...] intervenção será aqui definida como sendo atos de interferência e 
coação empreendidos por um Estado, grupos de Estados, grupo não 
estatal (com ou sem auxílio de entes estatais) ou Organização 
Internacional, contra outro Estado, objetivando manipular 
comportamentos nesse, limitando o campo de ação e autonomia 
reservado pelo Direito Internacional aos entes internos (estatais ou 
não estatais), podendo tal interferência ser legal ou ilegal com base 
na violação ou não das regras de Direito Internacional. E a não 
intervenção será a conduta oposta, ou seja, a ação ou a política 
adotada de não praticar intervenções. 251    

Dessa forma, a proteção internacional não pode ser efetivada enquanto o 

indivíduo se encontrar dentro da jurisdição territorial do seu país de origem, porque à 

sua soberania está submetido. A essa regra não se abrem exceções e mesmo que a 

pessoa vítima de perseguição seja forçada ao deslocamento, desde que ainda se 

encontre nos limites territoriais de seu país de origem ou residência habitual, não 

poderá gozar da proteção internacional do instituto do refúgio, sob pena de infração 

à regra internacional da não intervenção 252.   

 

3.1.3 Os cinco motivos clássicos a ensejar refúgio 

 

A Convenção de 1951 elenca cinco motivos clássicos capazes de ensejar o 

reconhecimento do status de refugiado, quais sejam: raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a grupo social e opiniões políticas. Segundo Guilherme Assis de 

Almeida, trata-se de um rol exaustivo, uma definição numerus clausus sendo que 

dentro das "cinco razões de perseguição há espaço possível para interpretação, fora 

isto não" 253.  
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 JUBILUT, Liliana Lyra. Não intervenção e legitimidade internacional. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 31. 
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 JUBILUT, Liliana Lyra. Não intervenção e legitimidade internacional. São Paulo: Saraiva, 2010, 
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 Ao tratarmos especificamente da questão dos deslocamentos que não ultrapassam as fronteiras 
nacionais, apontar-se-á que houve um alargamento do mandato do ACNUR no que respeita à 
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 ALMEIDA, Guilherme Assis de. A Lei 9.474/97 e a definição ampliada de refugiado: breves 
considerações. In: ARAÚJO, Nádia de. O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva 
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 Esse pressuposto limitador da aplicação da Convenção de 1951, qual seja, 

perseguição individual de natureza política, religiosa, étnica e social, deve-se ao fato 

de que o texto da mencionada convenção foi fruto de uma visão do mundo que 

necessitava de uma resposta para aquele momento específico do pós Segunda 

Guerra.  

Era a visão de um mundo dilacerado pelo conflito mundial, com a humanidade 

chocada diante de uma multidão de refugiados e apátridas. Mas para encontrar uma 

resposta àquele drama humano, a sociedade internacional também precisava 

encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de proteção a essas pessoas 

e a disposição dos Estados em assumir novas responsabilidades legais. 

Era a definição do termo "refugiado" que provocava particular 
controvérsia. Uma vez que a Convenção criava novas obrigações, 
que seriam vinculativas nos termos do direito internacional, os 
Estados que participavam no processo de elaboração procuravam 
restringir a definição a categorias de refugiados perante os quais 
estavam dispostos a assumir obrigações legais. Os Estados Unidos 
eram favoráveis a uma definição estreita, tendo em vista as 
consequentes obrigações legais que uma definição alargada iria 
impor. Por outro lado, os Estados da Europa Ocidental defendiam 
uma definição alargada, se bem que também existissem divisões 
entre eles em relação à própria definição. Por fim, chegou-se a uma 
fórmula de compromisso. Os governos aceitaram uma definição geral 
do termo de "refugiado", aplicável universalmente, centrada no 
conceito de ―receio fundado de perseguição. 254 

Assim, além das limitações temporal e geográfica imposta 255, a definição de 

refugiado estabelecida pela Convenção de 1951 também restringe a sua 

aplicabilidade aos cinco motivos que elenca, todos eles atrelados à exigência de 

"fundado temor de perseguição", dentre os quais não consta a previsão de eventos 

ambientais como motivadores de "perseguição".  

Diante de tal ausência, tem-se mais uma limitação à possibilidade de se 

enquadrar os "refugiados ambientais" dentro do grupo contemplado pelo instituto 

jurídico do refúgio, ou seja, por não restar configurado o fundado temor de 

perseguição e também por não estar a motivação ambiental elencada dentre as 

causas a ensejar refúgio.    

Embora, como apontado, nos motivos elencados pela Convenção de 1951 

não haja a previsão da motivação ambiental, para uma melhor compreensão das 
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 ACNUR. A Situação dos refugiados no Mundo 2000: Cinquenta anos de acção humanitária. 
ACNUR, 2000.  
255

 Sobre as limitações geográfica e temporal da Convenção de 1951, ver item 2 desta dissertação. 
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disposições referentes ao reconhecimento jurídico da condição de refugiado pelo 

Direito Internacional, optamos por abordar, mesmo que brevemente, as principais 

características de cada um dos motivos apontados pela Convenção de 1951 como 

causas a ensejar refúgio.            

  

3.1.3.1 Motivo de raça 

  

Passando aos motivos a ensejar o direito ao refúgio, temos, primeiramente, a 

perseguição por motivo de raça.  

Ao dispor sobre o motivo da raça, o Manual do ACNUR, em seu parágrafo 68, 

aplica uma definição ampla, incluindo todos os grupos étnicos que sejam 

considerados como raças, englobando também grupos sociais específicos de 

descendência comum que formam uma minoria dentro da população maior.       

No contexto atual, raça deve ser entendida no seu sentido mais lato 
incluindo todos os tipos de grupos étnicos que, segundo o uso 
comum, são considerados como "raças". Frequentemente, esta 
noção engloba também membros de grupos sociais específicos de 
origem comum, formando uma minoria no seio de uma vasta 
população. A discriminação por motivos de raça é condenada 
mundialmente como sendo uma das violações mais flagrantes dos 
direitos humanos. Portanto, a discriminação racial representa um 
elemento importante para determinar a existência de perseguição. 256 

Tem-se, assim, a estreita relação entre o motivo de raça inserido na 

Convenção de 1951 e a discriminação racial. Segundo Liliana Lyra Jubilut, o 

surgimento da discriminação racial data do início do capitalismo e das expansões 

coloniais europeias, discorrendo a autora: 

O surgimento do racismo é datado do início do capitalismo e das 
expansões coloniais europeias, como modo de justificar a 
escravidão, posto que a utilização de outros seres vivos iguais aos 
colonizadores como escravos seria inconcebível. Para justificar esse 
período como o do aparecimento do racismo, demonstra-se que, até 
então, havia discriminações, mas estas se fundavam ou em aspectos 
culturais, como, por exemplo, na denominação de "bárbaros" 
utilizada pelos gregos e romanos para designar a todos os que não 
pertenciam aos seus territórios e à sua civilização, ou em aspectos 
religiosos, como o caso da sistemática perseguição aos judeus. 257 
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 ACNUR. Manual do ACNUR sobre os Procedimentos e Critérios para Determinar a 
Concessão de Refúgio. Disponível em: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3391.pdf?view=1> 
Acesso em 25 fev. 2013. 
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 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, pp. 116/117. 
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No intuito de justificar a escravização, passou-se a buscar bases científicas 

que definissem e hierarquizassem as raças que compõem a espécie humana. Ainda 

segundo Liliana Lyra Jubilut, o conceito de raça provém da biologia, tendo por fim 

designar um grupo que apresentasse certa homogeneidade no conjunto de aspectos 

genéticos particulares, hereditariamente transmitidos de geração em geração 258.  

Mas, como aponta Edgar Morin, desde a aceitação da teoria darwinista, 

concluímos que somos todos animais da ordem dos primatas, constituídos todos da 

mesma matéria animada.   

Todos sabemos que somos animais da classe dos mamíferos, da 
ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero homo, da 
espécie sapiens, que o nosso corpo é uma máquina com trinta 
bilhões de células, controlada e procriada por um sistema genético 
que se constitui no decurso de uma longa evolução natural de 2 a 3 
bilhões de anos, que o cérebro com que pensamos, a boca com que 
falamos, a mão com que escrevemos, são órgãos biológicos [...]. 259         

Não somente a matéria orgânica é a mesma, mas também os principais 

símbolos de comunicação: o sorriso, o riso e as lágrimas, expressões de uma única 

natureza afetiva. 

Apesar da diáspora etnocultural, todos os seres humanos se 
exprimem fundamentalmente pelo sorriso, pelo riso, pelas lágrimas. 
Eles dispõem não só dos mesmos meios de expressão, mas também 
exprimem uma mesma natureza afetiva, e isto apesar dos floreados, 
das variações, dos estereótipos, das codificações, das ritualizações, 
que as culturas introduziram no sorriso, no riso e nas lágrimas. 260           

Mesmo quanto à diferença entre os sexos, existente e necessária à maioria 

das espécies, há igualdade na função biológica entre eles, sendo todos os genótipos 

interfecundáveis, de compatibilidade máxima, férteis entre si e, portanto, formando 

uma única espécie. Temos, assim, inarredável o conceito de unicidade da espécie, 

consubstanciando-se quaisquer ―diferenças‖ sobrepostas, meros meios de externar 

um irracional e ―miserável‖ racismo, como decididamente coloca Edgar Morin:           

[...] foi o mesmo Homo sapiens que se diasporizou no mundo inteiro, 
diversificando-se culturalmente ao infinito. Não nasceu qualquer 
espécie nova. Todos os genótipos são interfecundáveis. As 
diferenças somáticas entre as raças são secundárias, as diferenças 
cerebrais, se existem, são epifenomenais e estatisticamente 
insignificantes. Não é impossível que as diferenças entre os 
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 MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. Tradução de Hermano Neves. 4. ed. 
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resultados dos testes estupidamente chamados de inteligência 
possam traduzir estatisticamente ligeiras diferenças de aptidão entre 
raças, mas, supondo que isso se pode garantir, teria uma 
significação miserável, quer dizer, unicamente significante para o 
miserável racismo, que pretende sempre traduzir a diferença em 
hierarquia, e que exprime a sua inferioridade moral por meio de um 
complexo de superioridade. 261 

Atualmente, o conceito de raça, contrariamente à crença generalizada pelo 

discurso de que se propunha unificar culturas díspares sob o teto de ―um único 

povo‖, não mais se configura em uma  

[...] categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade 
científica. Há diferentes tipos e variedades, mas eles estão tão 
largamente dispersos no interior do que chamamos de ―raças‖ quanto 
entre uma ―raça‖ e outra. A diferença genética - o último refúgio das 
ideologias racistas – não pode ser usada para distinguir um povo do 
outro. A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria 

biológica. 262       

Mas, sob essa ―categoria discursiva‖, a história registra a magnitude das 

consequências que a discriminação por motivos de raça alcançou durante a 

Segunda Guerra Mundial, a partir de quando essa prática passou a ser condenada 

mundialmente, sendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

ao tratar da capacidade que toda pessoa tem ao gozo de direitos e liberdades, 

dispôs, em primeiro lugar, da não discriminação por motivo de raça 263.   

Posteriormente, em 1965, a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial, após assumir em seu preâmbulo o convencimento 

dos Estados de que "a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é 

cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e que 

não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar 

algum", define em seu artigo 1º o que vem a ser discriminação racial:  

Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação 
racial" significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica 
que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em 
igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades 
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fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública. 264 

Como colocado por Ivanilson Paulo Correa Raiol, a proteção contra 

perseguição motivada por discriminação racial pode se dar em duas perspectivas: 

quando a vítima ainda se encontra no interior de seu país, a proteção se dá por meio 

da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial; 

quando a vítima, em virtude dessa perseguição, for obrigada a sair dos limites 

territoriais de seu país ou for coibida de voltar a ele, a proteção se dá por meio da 

Convenção de 1951 265.  

Percebe-se a estreita relação entre a discriminação racial e a perseguição por 

motivo de raça, mas, atente-se, para efeitos de reconhecimento do status de 

refugiado, a discriminação racial não gera, in continenti, o reconhecimento da 

perseguição racial.  

No dizer de Ivanilson Paulo Correa Raiol "não é qualquer discriminação racial 

que se converterá em perseguição racial. A perseguição constitui-se numa 

reiteração de atos discriminatórios" 266.  

No mesmo sentido, o parágrafo 54 do Manual do ACNUR dispõe que:  

Em muitas sociedades existem, de fato, em maior ou menor grau, 
diferenças de tratamento dos vários grupos. As pessoas que, por 
esse fato, recebem um tratamento menos favorável não são 
necessariamente vítimas de perseguição. Só em determinadas 
circunstâncias é que a discriminação equivale a perseguição. Será 
assim, se as medidas discriminatórias tiverem consequências 
gravemente prejudiciais para a pessoa em causa, por exemplo, 
sérias restrições ao seu direito de exercer uma profissão, de praticar 
a sua religião, ou de acesso aos estabelecimentos de ensino 
normalmente abertos a todos. 267 

Tem-se, portanto, que somente diante da gravidade das consequências que a 

prática discriminatória acarretar à pessoa, levando-a forçosamente a solicitar refúgio, 

é que estaremos diante da perseguição por motivo de raça.    
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3.1.3.2 Motivo de religião 

        

Passando ao segundo motivo a ensejar o reconhecimento do status de 

refugiado, temos a motivação religiosa.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo XVIII, 

assegura a todas as pessoas o direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião, incluindo a liberdade de mudar de religião ou crença, bem como a liberdade 

de manifestar essa religião ou crença 268.  Posteriormente, o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966 prevê, também, o direito à liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião 269.   

Mesmo com tal preocupação internacional em repudiar a prática da 

intolerância religiosa, como observa Liliana Lyra Jubilut, "ainda existem atualmente 

Estados que adotam postura diversa, ou seja, da prática da intolerância religiosa, 

que não raras vezes coloca em risco a própria vida do indivíduo que não compartilha 

a crença majoritária [...]" 270.  

Diante da persistência da prática de intolerância religiosa, a perseguição por 

ela motivada deve ser entendida em um contexto abrangente. Aliás, o parágrafo 72 

do Manual do ACNUR adverte que a perseguição "em virtude da religião" pode 

assumir várias formas, tais como proibição de ser membro de uma comunidade 

religiosa, de prática de culto na esfera privada ou pública, de ministrar e receber 

instrução religiosa ou, ainda, imposição de graves medidas discriminatórias sobre 

pessoas por praticarem a sua religião ou pertencerem a uma comunidade religiosa 

específica. 271  

Ao compilar e comentar sobre as decisões do Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE), Renato Zerbine Ribeiro Leão discorre sobre o deferimento 
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pelo Brasil de pedido de refúgio a uma egípcia, com base no fundado temor de 

perseguição sustentado na temática religiosa. Sobre o caso relata o autor que a 

então solicitante destacou: 

[...] ser natural do Cairo, onde morou com seu avô materno, chefe 
religioso muçulmano, até 2003. Afirmou que conheceu o cristianismo 
e quis se converter a esta religião, mas temia represálias da família. 
Por isso, a solicitante passou a viver longe dos familiares desde 
dezembro de 2003. Afirmou que, ao tentar trocar dólares no Cairo, foi 
flagrada por policiais que a levaram para uma delegacia. Ao 
encontrarem o Evangelho e santinhos em sua bolsa, espancaram-na 
e a mandaram embora sem qualquer registro de ocorrência. A 
solicitante teria procurado a igreja cristã-ortodoxa no Cairo, onde o 
batizado foi-lhe recusado eis que os religiosos tiveram medo de 
sofrer represálias por parte da família da solicitante, da comunidade 
e mesmo do governo, uma vez que a conversão ao cristianismo é um 
crime punido com pena de morte pela religião muçulmana. Chegou 
ao Brasil portando passaporte válido e afirmou desejar aqui 
permanecer para encontrar a liberdade religiosa. 272 

Com fulcro na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e no 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE) considerou estar clara a perseguição em razão de religião, 

reconhecendo a solicitante egípcia como refugiada.  

 

3.1.3.3 Motivo de nacionalidade 

 

Prosseguindo, o artigo 1º, §1º, ―c‖, da Convenção de 1951 aponta a 

perseguição baseada na nacionalidade. O direito a uma nacionalidade, o direito de 

não ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade e, ainda, o direito de poder 

trocar de nacionalidade estão previstos no artigo X da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948.         

Definindo nacionalidade como o vínculo político e jurídico que une o indivíduo 

ao Estado, Liliana Lyra Jubilut, em estudo aprofundado sobre o surgimento do 

termo, sobre as suas diferentes concepções, sobre as divergentes correntes acerca 

do elemento caracterizador desse vínculo, sobre os critérios de aquisição e perda da 

nacionalidade, conclui que, embora as discussões relacionadas à nacionalidade não 

contem mais com o papel fundamental constatado no século XIX e início do século 

XX, a "nacionalidade é, ainda hoje, motivo de discriminação em Estados multiétnicos 
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[...] e provoca a fuga de indivíduos desses, os quais, sem o instituto do refúgio, 

estariam desprovidos de qualquer proteção" 273.            

Tal como os motivos de raça e religião, o termo nacionalidade deve ser 

compreendido em um contexto mais amplo, referindo-se, também, a membro de um 

grupo étnico ou linguístico (minoria nacional), que pode ocasionalmente ser 

confundido com o termo raça.  

Nesse sentido o parágrafo 74 do Manual do ACNUR:      

Neste contexto, o termo "nacionalidade" não deve ser entendido 
apenas no sentido de "nacionalidade jurídica", "cidadania", vínculo 
que une um indivíduo a um Estado. Refere-se também à integração 
num grupo étnico ou linguístico e pode, ocasionalmente, sobrepor-se 
ao termo "raça". A perseguição por motivos de nacionalidade pode 
consistir em atitudes e medidas adversas dirigidas contra uma 
minoria nacional (étnica, linguística) e, em determinadas 
circunstâncias, o fato de pertencer a essa minoria pode, por si só, 
fundamentar o temor de perseguição. 274     

A título ilustrativo de fundado temor de perseguição com base na 

nacionalidade, citamos o caso de um solicitante nacional da Etiópia que, ante o 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), alegou:   

[...] ser natural da região Zalanebessa, perto da fronteira com a 
Eritréia, uma região de contínuo impasse entre os dois países, eis 
que subsiste a ocupação de parte do território da Eritréia pela 
Etiópia. Sua cidade teria sido destruída em 1998 no marco deste 
conflito. O solicitante é filho de pai etíope e de mãe eritréia. Informou 
que de seus sete irmãos, três teriam morrido na guerra. Asseverou 
que, com a independência da Eritréia em 1991, passou a ser 
indesejado na Etiópia, pois era visto como eritréio. Do mesmo modo, 
na Eritréia, era visto como etíope, apesar da ocorrência de vários 
casamentos mistos na região de fronteira. Fugiu da região passando 
por diversos países até chegar ilegalmente à África do Sul. Ali não 
solicitou refúgio por falta de informação. Afirmou, ademais, que não 
quis permanecer na região devido à hostilidade com que os 
estrangeiros eram tratados, tendo inclusive sido agredido com uma 
faca. Chegou ao Brasil com documentos sul-africanos falsos. 275 
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A condição de refugiado por fundado temor de perseguição com base na 

nacionalidade citada acima foi reconhecida pelo Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE). 

 

3.1.3.4 Motivo de pertencimento a grupo social 

 

Sobre o critério pertencimento a certo grupo social, o parágrafo 77 do Manual 

do ACNUR afirma que, normalmente, esse grupo social específico é composto por 

pessoas de origem, hábitos ou status social semelhantes, sendo que as solicitações 

baseadas em fundado temor de perseguição por pertencimento a certo grupo social 

podem, com certa frequência, serem confundidas com o temor por questões de raça, 

religião ou nacionalidade 276.        

O receio de perseguição por pertencimento a certo grupo social é apontado 

por Liliana Lyra Jubilut como "um motivo residual, maleável" 277. Teríamos, diante da 

definição imprecisa do termo, uma imprecisão intencionalmente positivada, para 

abarcar situações outras que não se subsumiriam aos demais critérios. No dizer da 

autora: 

[...] percebeu-se que nenhuma definição taxativa, de quem é, ou não, 
refugiado abarcaria todos os indivíduos, em todas as épocas, que 
necessitassem dessa proteção, mas, ao mesmo tempo, verificou-se 
a indispensabilidade de uma positivação internacional que 
objetivasse a aplicação homogênea do instituto, sendo, portanto, 
necessário o estabelecimento de critérios. 278                

Ivanilson Paulo Correa Raiol, por sua vez, relaciona o pertencimento a grupo 

social à noção de relação comunitária, em que esse pertencimento teria por 

fundamento um sentimento subjetivo de cada indivíduo de pertencimento ao grupo, 

ressaltando ainda o autor que a tarefa mais difícil seria apontar o exato momento do 

surgimento desse sentimento, posto que subjetivo 279.  
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Em que pese essa dificuldade, concorda o autor de que se trata de "critério 

dotado de uma abertura considerável, já que cria um espaço para a tutela de 

minorias perseguidas pelas razões mais variadas" 280, mas não ao ponto de 

corroborar com a ampla flexibilidade do motivo, como defendido por Liliana Lyra 

Jubilut que, se adotada sem limites, levaria a se considerar, em tese, a possibilidade 

de que os membros de uma confraria de charuteiros, sob perseguição ou temor 

dela, também poderiam se valer da proteção internacional na condição de 

refugiados 281. 

De qualquer maneira, foi dentro dessa abertura oferecida pela Convenção de 

1951, que certos grupos de indivíduos, discriminados e perseguidos por suas 

condições intrínsecas, puderam ser reconhecidos como refugiados. Sob os 

auspícios da titularidade de "grupo social", dois grupos se destacam: as mulheres e 

os homossexuais. 

Inseridos nos denominados ―grupos de risco‖, a temática envolvendo a 

proteção às mulheres e aos homossexuais em face de práticas discriminatórias, de 

gênero quanto ao primeiro grupo e de orientação sexual quanto ao segundo grupo 

282, à época da elaboração da Convenção de 1951 nem sequer eram aventadas, 

somente sendo possível o atual reconhecimento do status de refugiado a essas 

pessoas sob o critério abrangente de pertencimento a certo grupo social.    

Quanto ao motivo pertencimento a certo grupo social, podemos concluir que 

se trata realmente de elemento que oferece uma grande abertura para o 

reconhecimento da condição jurídica de refugiado, mas sempre se tomando em 

conta a situação de vulnerabilidade a que o indivíduo está exposto por pertencer a 

esse grupo.   

Como reconhece Renato Zerbine Ribeiro Leão, quando da análise de 

situações que envolvem grupos de risco, "a gama de segmentos capazes de serem 

abrangidos por esta caracterização é extensa e variada" 283, acrescentando, ainda, a 
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necessidade de atenção especial aos casos em que pessoas solicitantes de refúgio 

acumulam "perfis de vulnerabilidade", como, por exemplo, solicitantes "crianças, 

mulheres e negras".  

No dizer de Renato Zerbine Ribeiro Leão, dentro dos grupos de risco, "estes 

são os seres humanos mais vulneráveis. Para lançar um expressão caracterizadora 

da fragilidade deste coletivo, pode-se dizer 'os mais vulneráveis entre os 

vulneráveis'‖ 284.  

Incluídas no chamado "grupo de vulneráveis" estão as crianças, 

especialmente as desacompanhadas; as mulheres e as meninas que estão mais 

expostas a abusos e exploração sexual durante o percurso de fuga do país de 

origem; os idosos e as pessoas com deficiência ou enfermas.  

Além do fato de serem refugiados, o que por si só já os coloca em uma 

situação de extrema fragilidade, esse grupo necessita de uma proteção especial por 

parte da sociedade internacional.  

Renato Zerbine Ribeiro Leão, ao tratar de grupo vulnerável que tem merecido 

a atenção do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) em face da cumulação 

de perfis de vulnerabilidade, relata casos em que as solicitantes de refúgio são 

crianças, especialmente meninas, utilizadas como tática militar pelos grupos 

armados (as chamadas crianças-soldado) e, ainda, vítimas (ou potenciais vítimas) 

da prática generalizada de violência sexual.       

No âmbito do recrutamento forçado, o CONARE está especialmente 
atento para uma cruel realidade que atualmente corrompe a mais de 
meio milhão de crianças menores de 18 anos, as crianças-soldado. 
Considera-se como criança-soldado o menor de 18 anos recrutado 
ou utilizado por um grupo armado. Este grupo social, extremamente 
desprotegido e vulnerável, tem sido alvo de recrutamento pelas 
forças armadas governamentais, pelos grupos paramilitares, pelas 
milícias civis e por grupos armados não estatais em mais de 85 
países. Atualmente, calcula-se em mais de 300.000 o número de 
crianças combatentes como soldados em forças armadas 
governamentais ou em grupos políticos armados. No caso das 
meninas-soldado, a situação é ainda mais indigna, já que, além de 
combater, podem ser vítimas de abuso sexual. No conflito interno 
colombiano, estima-se que um terço das crianças-soldado sejam 
meninas. 285 
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3.1.3.5 Motivo de opinião política  

 

O direito de liberdade de opinião e de expressão está consagrado 

expressamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu 

artigo XIX, ao assim dispor: "Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras".  

Nessa concepção genérica da liberdade de expressão e de opinião, inclui-se 

a liberdade de opinião política, tratando-se, portanto, de uma garantia de um direito 

universal de liberdade política do indivíduo.  

A Convenção de 1951, ao elencar como causa a motivação de opinião 

política, procurou assegurar à pessoa que, quando não respeitado esse direito 

fundamental, levando essa pessoa a ser forçada a sair de seu país de origem por 

perseguição ou receio de perseguição em virtude de suas convicções, preferências 

ou militâncias políticas, terá ela direito a receber a proteção do direito internacional 

através do instituto do refúgio 286.  

De acordo com o Manual do ACNUR, a mera opinião política diversa do 

Governo não enseja, por si só, o reconhecimento do status de refugiado. Para tanto, 

pressupõe-se a intolerância das autoridades estatais às críticas levantadas quanto à 

forma política empregada e o conhecimento dessas opiniões por essas autoridades. 

Conforme parágrafo 80 do Manual do ACNUR:  

O fato de ter opiniões políticas diferentes do Governo não é, por si 
só, motivo para pedir o estatuto de refugiado e o requerente tem de 
mostrar que receia a perseguição por ter essas opiniões. Isto 
pressupõe que o requerente tem opiniões não toleradas pelas 
autoridades porque são críticas às suas políticas ou aos seus 
métodos. Também pressupõe que as autoridades conhecem essas 
opiniões ou que as atribuem ao requerente. As opiniões políticas de 
um professor ou de um escritor podem ser mais conhecidas do que 
as de uma pessoa numa posição menos exposta. A importância 
relativa ou a tenacidade das opiniões do requerente - na medida em 
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que estas se possam estabelecer através de todas as circunstâncias 
do caso - deverão também ser tomadas em consideração. 287 

Entretanto, reconhece o mesmo manual que, em determinados casos, não há 

necessidade inarredável de o solicitante de refúgio comprovar que as autoridades de 

seu país de origem estavam plenamente cientes de suas convicções políticas. 

Conforme as diretrizes dos parágrafos 82 e 83 do Manual do ACNUR: 

82. [...] a perseguição "em virtude de opiniões políticas" implica que o 
requerente tenha opiniões que exprimiu ou que tenham chegado ao 
conhecimento das autoridades. Pode, no entanto, também haver 
situações em que um requerente não tenha dado qualquer expressão 
às suas opiniões. Contudo, devido à firmeza das suas convicções, 
pode ser razoável pressupor que mais cedo ou mais tarde será 
levado a exprimi-las e, por isso, entrará em conflito com as 
autoridades. Quando isto pode ser razoavelmente pressuposto pode 
considerar-se que o requerente tem receio de perseguição em 
virtude das suas opiniões políticas.  
83. Um requerente que afirma recear ser perseguido em virtude das 
suas opiniões políticas não precisa de demonstrar que as 
autoridades do seu país de origem conheciam as suas opiniões 
antes de deixar o país. Pode ter ocultado as suas opiniões políticas e 
nunca ter sofrido qualquer discriminação ou perseguição. No entanto, 
o simples fato de recusar a proteção do Governo do seu país, ou a 
recusa de voltar, pode revelar o verdadeiro estado de espírito do 
requerente e levar a considerar que existe temor de perseguição.  
Nessas circunstâncias, o teste para verificar se o receio é fundado 
basear-se-ia no levantamento das consequências que o requerente 
com certas tendências políticas enfrentaria se voltasse. [...] 288 

Assim, mesmo que um solicitante de refúgio não tenha dado qualquer 

expressão às suas opiniões ou, ainda, tenha ele ocultado as suas opiniões políticas 

e nunca tenha sofrido qualquer discriminação ou perseguição, tais fatos não 

bastarão para descaracterizar o fundado temor de perseguição, devendo-se apreciar 

individualmente cada caso para se chegar a uma conclusão sobre a razoabilidade 

do receio de perseguição por suas opiniões ou tendências políticas.  

   

3.1.4 Da não aplicação da Convenção de 1951  

 

O texto da Convenção de 1951, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, estabelece 

que a sua aplicabilidade seja cessada quando o indivíduo: (i) voltou a valer-se da 
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proteção do país de que é nacional; (ii) se havendo perdido a nacionalidade, ele a 

recuperou voluntariamente; (iii) se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção 

do país cuja nacionalidade adquiriu; (iv) se estabeleceu-se de novo, 

voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de 

ser perseguido; (v) se, por terem deixado de existir as circunstâncias em 

consequência das quais foi reconhecida como refugiada, ela não pode mais 

continuar a recusar valer-se da proteção do país de que é nacional; e, (vi) tratando-

se de pessoa que não tem nacionalidade, se, por terem deixado de existir as 

circunstâncias em consequência das quais foi reconhecida como refugiada, ela está 

em condições de voltar ao país no qual tinha sua residência habitual 289.   

Observe-se que na cessação o indivíduo já havia sido reconhecido como 

refugiado, cessando este status pela superveniência de uma das causas apontadas 

acima.    

Além das hipóteses de cessação estão também dispostas no texto da 

Convenção as hipóteses de exclusão de sua aplicabilidade, ou seja, quando o 

indivíduo não fará jus à proteção pelo instituto do refúgio. Conforme o artigo 1º, 

parágrafos 4º, 5º e 6º, da Convenção de 1951: 

§4º. Esta Convenção não será aplicável às pessoas que atualmente 
se beneficiam de uma proteção ou assistência da parte de um 
organismo ou de uma instituição das Nações Unidas que não o Alto 
Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Quando esta 
proteção ou assistência houver cessado, por qualquer razão, sem 
que a sorte dessas pessoas tenha sido definitivamente resolvida, de 
acordo com as resoluções a ela relativas, adotadas pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, essas pessoas se beneficiarão de pleno 
direito do regime desta Convenção.  
§5º. Esta Convenção não será aplicável a uma pessoa, considerada 
pelas autoridades competentes do país no qual esta pessoa instalou 
sua residência, como tendo os direitos e as obrigações relacionados 
com a posse da nacionalidade desse país. 
§6º. As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às 
pessoas a respeito das quais houver razões sérias para pensar que: 
a) Elas cometeram um crime contra a paz, um crime de guerra ou um 
crime contra a humanidade, no sentido dos instrumentos 
internacionais elaborados para prever tais crimes. 
b) Elas cometeram um crime grave de direito comum fora do país de 
refúgio antes de serem nele admitidas como refugiados. 
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c) Elas se tornaram culpadas de atos contrários aos fins e princípios 
das Nações Unidas. 290 

Temos assim, que nem todos os indivíduos que se encontram fora de seu 

país de origem, em razão de temor de perseguição, enquadram-se como refugiados 

no sentido jurídico do termo, uma vez que são excluídos do alcance da Convenção 

de 1951: (i) aqueles que já se encontram sob a proteção ou assistência de outro 

órgão das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR); (ii) aqueles que já gozam de direitos e obrigações perante o 

Estado em que se encontram; (iii) aqueles que cometeram crimes internacionais ou 

atos contrários aos princípios e propósitos da Organização das Nações Unidas 

(ONU) ou, ainda, aqueles que cometeram um crime grave de direito comum fora do 

país de refúgio antes de serem nele admitidas como refugiados.   

 Quanto à primeira hipótese, ou seja, das pessoas excluídas do âmbito da 

Convenção de 1951 por já se beneficiarem da proteção ou da assistência de outro 

órgão das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), cabem algumas observações sobre o porquê dessa previsão 

como causa de exclusão da condição jurídica de refugiado.    

À época da redação da Convenção de 1951, incorporou-se este dispositivo 

para justificar a exclusão do sistema geral de refugiados sob a competência do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) dos refugiados 

palestinos, posto que estes já contavam com a proteção de uma agência específica, 

a UNRWA (Agência de Socorro e Obras Públicas das Nações Unidas para os 

Refugiados Palestinos no Oriente Próximo) 291.         

A criação da UNRWA em 08 de dezembro de 1949, aprovada pela Resolução 

302 (IV) da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 292, foi 

resultado da necessidade de atender aos refugiados palestinos oriundos do conflito 

árabe-israelense de 1948, quando da criação do Estado de Israel na Palestina 293.   

                                                           
290

 ACNUR. Convenção de 1951, Relativa ao Estatuto dos Refugiados. In: ACNUR. Lei 9474/97 e 
Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 3. ed. Brasília, 2010, p. 
50. 
291

 Sigla em inglês correspondente a United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East. Na há sigla em português.  
292

 Note-se que o estabelecimento do ACNUR pela Assembleia Geral da ONU foi efetivado um pouco 
depois, por meio da Resolução 319 (IV) de 1949 e o estatuto do ACNUR foi aprovado em 1950 pela 
Resolução 428 (V).     
293

 Em Novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da Palestina em dois 
Estados, um Estado Judeu e um Estado Árabe. A população árabe da Palestina e os Estados Árabes 
rejeitaram o plano de divisão que concedia à população judia mais de metade do território, embora, 
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Sob a proteção da UNRWA, estão as pessoas que residiam na Palestina 

entre junho de 1946 e maio de 1948, que perderam as suas casas e os meios de 

subsistência, como resultado do conflito, sendo que a definição de refugiado da 

UNRWA também é aplicável aos descendentes das pessoas que se tornaram 

refugiadas em 1948 294. 

Note-se que, pelo mandato da UNRWA, distinguem-se refugiados palestinos 

de refugiados da Palestina, ficando sob a responsabilidade do órgão somente os 

últimos e, ainda, que se encontrem dentro de uma de suas áreas de operação da 

agência, a saber: Jordânia, Líbano, Síria e nos territórios palestinos ocupados 295.  

Somente se um palestino estiver fora do âmbito geográfico das operações da 

UNRWA é que será incluído no mandato do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (ACNUR) e da Convenção de 1951. 

Quanto à segunda hipótese, para aqueles que já gozam de direitos e 

obrigações perante o Estado ao qual solicitam refúgio, como se fossem nacionais 

desse país, entende-se que essas pessoas não mais necessitam de proteção 

internacional, uma vez que o país de acolhida já lhes proporciona o uso e gozo dos 

mesmos direitos de um nacional.  

A terceira hipótese trata daqueles que, por terem praticado crimes 

internacionais (contra a paz, crime de guerra ou crime contra a humanidade) ou atos 

contrários aos princípios e propósitos da ONU ou tenham cometido um crime grave 

de delito comum 296, não são merecedoras de proteção internacional. Entende-se 

que não se pode conceder a proteção do Direito Internacional para alguém em 

busca de refúgio justamente por ter violado regra desse mesmo Direito Internacional.    

Conclui-se, portanto, que a Convenção de 1951 traz como elementos 

definidores do status de refugiado: i) a extraterritorialidade; ii) o fundado temor de 

perseguição em função de raça, religião, nacionalidade, opinião política e/ou 

                                                                                                                                                                                     
na altura, a população árabe fosse mais numerosa. No conflito que se seguiu entre judeus e 
palestinos, os judeus apoderaram-se de mais território. No período que levaria à proclamação do 
Estado de Israel, o que se deu em 14 de maio de 1948, e no período imediatamente após, cerca de 
750.000 palestinos foram expulsos ou forçados a fugir das áreas sob o controle dos judeus, sendo 
que aproximadamente um terço dos refugiados permaneceu em acampamentos na região. Disponível 
em: <http://www.cidadevirtual.pt/acnur/sowr2000/cap01.pdf> Acesso em 13 fev. 2013. 
294

 Disponível em: <http://www.unrwa.org/userfiles/2010011995652.pdf> Acesso em 13 fev. 2013. 
295

 Quando a Agência começou a trabalhar em 1950, foi respondendo às necessidades de cerca de 
750.000 refugiados palestinos.  Hoje, 5 milhões de refugiados palestinos são elegíveis para os 
serviços da UNRWA. Disponível em: <www.unrwa.org> Acesso em 13 fev. 2013.  
296

 Note-se que no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.474/97, segundo o artigo 3º, inciso III, 
acrescenta como causa legítima à denegação da condição de refugiado a comissão de ―crime 
hediondo, participação em atos de terrorismo ou tráfico de drogas‖.       
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pertencimento a um grupo social; iii) necessidade de proteção internacional; e, iv) o 

merecimento da proteção internacional, ou seja, não estar configurada uma das 

hipóteses de cláusula de exclusão. Se todos estes requisitos estiverem presentes a 

pessoa é refugiada, necessitando de proteção internacional, independentemente de 

qualquer reconhecimento formal.   

Por fim, diga-se que a Convenção de 1951, ao deixar claro o conceito de 

refugiado, determinando os requisitos para o reconhecimento do status de refugiado 

e elencando as cláusulas de exceção a essa proteção internacional, não permite que 

se confunda este com outros tipos de migrantes, como os deslocados internos, os 

migrantes econômicos e os "refugiados ambientais", diante da falta a esses 

migrantes de alguns dos elementos essenciais estabelecidos para a caracterização 

do refugiado. Especificamente quanto aos "refugiados ambientais", a emergência da 

situação em que se encontram e a problemática na elaboração de uma definição 

que os caracterize, dedicamo-nos a seguir.      

  

3.2 A questão ambiental contemporânea  

 

Edgar Morin, ao analisar a crise instalada no século XX, a que ele denomina 

"modernidade excessiva", e questionando se o destino da humanidade, 

impulsionada pelas forças do quadrimotor da modernidade, ciência-técnica-indústria-

lucro, seria rumo ao abismo ou se, ao revés, estaria essa humanidade diante de 

uma oportunidade única de metamorfosear-se em um metassistema mais rico em 

possibilidades, sintetiza as ambivalências e contradições às quais os paradigmas 

adotados por essa modernidade nos levaram:        

No século XX, o que denominamos "modernidade excessiva" 
consiste em um extraordinário desenvolvimento da ciência, da 
técnica, da economia e do capitalismo, os quatro motores associados 
da nave especial Terra, que libera uma surpreendente capacidade de 
invenção e, ao mesmo tempo, de manipulação e de destruição. A 
crise da modernidade surgiu a partir do momento em que a 
problematização, nascida da modernidade e que se voltava para 
Deus, a natureza, o exterior, se voltou, então, para a própria 
modernidade. A ciência se instala doravante em uma ambivalência 
fundamental. Ela produz saberes novos que revolucionam nosso 
conhecimento do mundo, concede-nos capacidades extraordinárias 
de desenvolver nossas próprias vidas, mas, simultaneamente, 
desenvolve capacidades gigantescas de morte, tais como a morte 
nuclear, dada a disseminação de armas de destruição em massa e 
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de regressão humana, caso prossiga a degradação da biosfera que 
nosso desenvolvimento provoca. 297 

Dessa encruzilhada constatada por Edgar Morin, em que o homem se viu 

colocado diante do questionamento sobre qual o impacto que o uso do 

conhecimento do homem sobre o planeta, e sobre o próprio ser humano, pode 

causar, temos o que poderíamos chamar de nascimento de uma consciência 

ambiental.   

No Brasil, no ano de 1933, por convocação da Sociedade Amigos das 

Árvores, ocorreu no Rio de Janeiro, à época capital da República, a primeira reunião 

nacional sobre políticas de proteção ao ambiente natural, sob a denominação 

"Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza". Segundo Tereza Urban, 

os dados e as discussões levantadas durante a mencionada conferência  

[...] contribuíram para a elaboração do Código Florestal de 1934, bem 
como influenciaram a legislação destinada à proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, que, em 1937, incluiu entre os bens 
protegidos "os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela natureza‖. 298 

Em 1958, também no Rio de Janeiro, foi criada, por um grupo de biólogos, 

agrônomos, engenheiros florestais e jornalistas, a mais antiga entidade 

conservacionista de âmbito nacional ainda em atividade no Brasil. A Fundação 

Brasileira para Conservação da Natureza (FBCN), entidade declarada de utilidade 

Pública Federal, Estadual e Municipal, tendo por missão "promover uma ação 

nacional para a conservação dos recursos naturais e para a implantação de áreas 

reservadas de proteção à natureza" 299, fez emergir com vigor o movimento 

ambientalista no cenário nacional.  

Avançando para 1973, temos o registro da primeira manifestação 

ambientalista ocorrida em São Paulo. Protestando contra a poluição urbana, o artista 

plástico Emilio Miguel Abellá percorreu as ruas do centro da cidade usando máscara 

contra gases tóxicos e, portando cartazes com slogans de seu protesto solitário, 
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 MORIN, Edgar. Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da humanidade. Tradução: Edgard de 
Assis Carvalho, Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 23.  
298

 URBAN, Tereza. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento 
ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001, p. 31.  
299

 URBAN, Tereza. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento 
ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001, p. 32.  
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conseguiu chamar a atenção da população e da mídia para o futuro da cidade e do 

planeta 300.                 

 De fato, a questão ambiental contemporânea começou a ganha maior difusão 

a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, entrando para a 

agenda global de discussões a partir de então.  

Em 1968, na 23ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), ao adotar a Resolução 2398 (XXIII), já se reconhecia que a relação 

entre o homem e seu meio ambiente estava passando por mudanças profundas na 

esteira dos modernos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, destacando, em 

seu preâmbulo, a preocupação da sociedade internacional sobre os efeitos que a 

degradação da qualidade do meio ambiente pode acarretar sobre as "condições do 

homem, seu bem estar físico, mental e social, sua dignidade e fruição dos direitos 

humanos básicos nos países em desenvolvimento e naqueles desenvolvidos" 301.       

Mas foi por meio da Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo (Suécia), no ano de 1972, que se concebeu o 

embrião de uma nova perspectiva sobre a questão ambiental, voltada para uma 

convergência entre a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos.   

Além de colocar explicitamente os temas ambientais na pauta geral das 

políticas internacionais, adotou-se em Estocolmo a Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano, que se consubstancia num marco do processo de 

internacionalização do Direito Internacional do Meio Ambiente.   

Desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972, emergiu e fortaleceu-se 
por toda comunidade internacional uma enraizada consciência de 
que as questões relativas à proteção da ecologia diziam respeito não 
só aos elementos componentes do meio, tomados isoladamente ou 
em conjunto, mas com particular ênfase na atuação e na finalidade 
de proteção ao próprio homem. 302 
 

                                                           
300

 Com o seu protesto de rua, o artista também deu origem a um dos mais importantes movimentos 
de protesto da década de 70, o chamado Movimento Arte e Pensamento Ecológico (MAPE), 
envolvendo vários artistas em campanha a favor da natureza. URBAN, Tereza. Missão (quase) 
impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 
2001, p. 47. Tereza Urban ressalta que antes do protesto de Abellá, há poucos registros de 
manifestações voltadas para a questão ambiental no Estado. URBAN, Tereza. Missão (quase) 
impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 
2001, p. 39.   
301

  Disponível em: <www.un.org/Depts/dhl/resguide/specenv.htm> Acesso em 11 fev. 2013. 
302

 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, 
obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 70.   
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Assim, ao incorporar a "dimensão humana às questões ambientais, a 

preocupação com as gerações futuras e a transversalidade" 303, o Direito 

Internacional do Meio Ambiente se volta para uma maior integração entre homem e 

mundo natural, tornando-se essa interdependência o aspecto primordial desse 

sistema de proteção.  

O Preâmbulo da Declaração afirma em seu parágrafo primeiro, que "os dois 

aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o 

bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o 

direito à vida mesma" prosseguindo, em seu Princípio 1, por declarar que  

[...] o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequados em um meio ambiente de 
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-
estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras [...]. 304  

 

A Conferência de Estocolmo de 1972 também levou à criação, no mesmo 

ano, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 305, que se 

consubstancia no programa de liderança dentro dos trabalhos da ONU sobre as 

questões ambientais, tendo dentre seus principais objetivos  

[...] manter o estado do meio ambiente global sob contínuo 
monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças 
ao meio ambiente e recomendar medidas para aumentar a qualidade 
de vida da população sem comprometer os recursos e serviços 
ambientais das futuras gerações. 306 

O ano de 1972 também é marcado pelas conclusões apresentadas pelo 

chamado Relatório do Clube de Roma 307 ou Relatório Meadows, publicado sob o 

título "Os limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de Roma 

sobre o dilema da humanidade" (The Limits to Growth: a report for the Club of 

Rome's project on the predicament of mankind). Segundo esse relatório, o Planeta 

não teria capacidade de suportar o crescimento populacional devido à pressão 

gerada sobre os recursos naturais. Assim, diante da real limitação dos recursos 

naturais, a única maneira para se alcançar uma estabilidade econômica e ecológica 
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 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, 
obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 37.   
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 Disponível em: <www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf> Acesso em 11 fev. 2013.  
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 Conforme sigla correspondente em inglês: UNEP (United Nations Environment Programme). 
306

 Disponível em: <www.pnuma.org.br/> Acesso em 11 fev. 2013.    
307

 Grupo formado, em 1968, por cientistas, educadores, economistas, humanistas, industriais e 
funcionários públicos de nível nacional e internacional, que se reuniram na Academia dei Lincei, em 
Roma, para discutir os dilemas atuais e futuros do homem.   
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seria o imediato congelamento do crescimento da população global e do capital 

industrial. Embora o estudo ―Limites do Crescimento‖ tenha sido muito criticado, ele 

tornou pública, pela primeira vez, a noção de que o desenvolvimento poderia ser 

limitado pelo tamanho finito dos recursos terrestres 308.  

Durante a década de 1980, opera-se uma mudança importante: substitui-se a 

visão de estagnação econômica para uma estabilização ecológica por uma visão de 

complementaridade.  

Nesse período é cunhado o termo "desenvolvimento sustentável", expresso 

pela primeira vez no relatório "Nosso Futuro Comum‖ (Our Commom Future), 

comumente designado por Relatório Brundtland 309, publicado em 1987. A partir de 

então, o discurso dominante passa a pregar um novo olhar sobre o desenvolvimento 

econômico, não mais sugerindo uma paralisação do crescimento da economia, mas 

sim, advogando pela possibilidade de conciliação entre o desenvolvimento 

econômico e as questões ambientais e sociais, trazendo a público o conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo a competência da humanidade em 

garantir que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades 310.  

Esse novo modelo de desenvolvimento, que busca aliar crescimento 

econômico, melhoria da qualidade de vida da população e menor impacto sobre o 

meio ambiente, veio substituir as visões antropocêntricas (centradas no homem) e 

as visões ecocêntricas (centradas no ecossistema), muito comuns até a década de 

1980, buscando uma posição de interdependência entre o homem e a natureza.  

Os debates sobre a preservação do meio ambiente se ampliam, culminando 

na realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD) 311, popularmente referida como Rio 92 312, em 

referência à cidade que a sediou. Com o objetivo de buscar meios que permitissem 
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 Disponível em: <http://www.wwiuma.org.br/geo_mundial_arquivos/capitulo1.pdf> Acesso em 11 
fev. 2013.    
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 O Relatório Brundtlandt é resultado do trabalho da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (World Comission on Environment and Development), da ONU, presidida por Gro 
Harlem Brundtlandt, então primeira ministra da Noruega, daí o nome final do documento. Disponível 
em: <http://www.un.org/News/dh/hlpanel/brundtland-bio.htm> Acesso em 11 fev. 2013.  
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 "Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs".  Disponível 
em: <http://www.onu.org.br/rio20/documentos/> Acesso em 11 fev. 2013.    
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 Conforme sigla em inglês: UNCED (United Nations Conference on Environment and 
Development).  
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 Também designada por ECO-92, a mencionada conferência se realizou de 3 de junho a 14 de 
junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro.  

http://www.un.org/News/dh/hlpanel/brundtland-bio.htm
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o desenvolvimento socioeconômico atrelado à conservação da natureza, a 

CNUMAD/92 gerou importantes documentos como a ―Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento‖ (série de princípios que definem os direitos e 

responsabilidades dos Estados), a "Agenda 21" (um plano global para promover o 

desenvolvimento sustentável), ―Declaração de Princípios sobre florestas‖ (conjunto 

de princípios que sustentam a gestão sustentável das florestas em todo o mundo) 

313.  

O ano de 1992 também é marcado pela adoção da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, estabelecendo a base para cooperação 

internacional sobre as questões técnicas e políticas relacionadas ao aquecimento 

global. Durante a Rio 92, a convenção foi aberta à assinatura, contando hoje com a 

assinatura e ratificação de mais de 175 países e tem por objetivo estabilizar a 

emissão de gases de efeito estufa (GEEs) 314.  

A partir de então, instaurou-se uma série de debates e discussões voltadas à 

redução das emissões de gases de efeito estufa, culminando em um dispositivo 

complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 

adotado em 1997, na cidade de Quioto, Japão. O chamado Protocolo de Quioto 

definiu metas de redução de emissões desses gases para os países desenvolvidos, 

responsáveis históricos pela mudança atual do clima, a um patamar, no mínimo, 5% 

abaixo dos níveis registrados em 1990, meta a ser alcançada no período 

compreendido entre 2008 e 2012, também chamado de primeiro período de 

compromisso 315.  

O Protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005 316 e, em 2012, 

expirou o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. Diante do não 

alcance da meta acordada, em dezembro de 2012, delegados de quase 200 países 

reunidos na 18ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (Doha, 
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 Disponível em: <www.un.org/Depts/dhl/resguide/specenv.htm> Acesso em 11 fev. 2013. 
314

 Disponível em: http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/O-que-e-o-Protocolo-de-
Quioto-/20/10 Acesso em 11 fev. 2013. 
315

 Os países considerados como grandes emissores de gases de efeito estufa, são listados no Anexo 
1 da Convenção. No Anexo B estão listados os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, que 
ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, e teve a sua aprovação interna se dado por meio do 
Decreto Legislativo nº 144 de 2002. Para estes países foram estabelecidas medidas para que o 
crescimento necessário de suas emissões fosse limitado pela introdução de medidas apropriadas, 
contando, para isso, com recursos financeiros e acesso à tecnologia dos países industrializados. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/protocolo-de-quioto> Acesso em 13 fev. 2013.  
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 Após o atendimento às condições, que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de 
países-membros da Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total das 
emissões de 1990. 

http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/O-que-e-o-Protocolo-de-Quioto-/20/10
http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/O-que-e-o-Protocolo-de-Quioto-/20/10
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no Catar), decidiram por estender o Protocolo de Quioto até o ano de 2020 317, 

mantendo-o como importante instrumento para o combate ao aquecimento global.   

Em 2002, exatos dez anos após a Rio 92, realizou-se em Joanesburgo (África 

do Sul), a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida 

como Rio+10. Embora o texto final da Convenção não tenha incluído acordos ou 

metas importantes, servindo basicamente para reforçar os compromissos assumidos 

durante a Rio 92, pode-se destacar pelo menos um ponto positivo: o anúncio de 

ratificação do Protocolo de Quioto pela China e pelo Canadá 318.  

Avançando para 2007, a questão dos ―refugiados ambientais‖ ganha a mídia, 

coincidindo com os debates gerados pela publicação do relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas em 2007 319.   

Divulgado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), tal relatório 320, descrevendo o 

processo do entendimento dos fatores humanos e naturais na mudança climática, 

assegurou que o aquecimento do sistema climático não era um equívoco, mas, sim, 

evidente, de acordo com as observações sobre o aumento global da temperatura do 

ar e das temperaturas dos oceanos, sobre o derretimento de gelo e neve em larga 

escala e aumento global do nível dos oceanos. Diante dessas observações, que 

tomaram por base medidas que remontam a 1850, concluía-se que onze dos últimos 

doze anos (1995-2006) figuravam entre os doze anos mais quentes da história 

desde os registros instrumentais da temperatura da superfície global.  

Dessas conclusões, elaboraram-se previsões de cenários futuros, apontando-

se a provável e possível ocorrência de consequências drásticas para o planeta: 

mudanças na quantidade de precipitação em todo lugar (escassez de chuvas 

provocando a diminuição na produção de alimentos especialmente nas regiões sul 

da África e da Ásia; aumento significativo de precipitação observado no leste da 

América do Sul e do Norte, também no norte da Europa e na região central da Ásia); 
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aumento do nível do mar com o consequente desaparecimento de pequenos países 

insulares da Oceania, principalmente em decorrência das emissões de gases de 

efeito estufa (alertando que mesmo se as concentrações de gases poluentes fossem 

estabilizadas, o aquecimento da temperatura e a elevação do nível do mar 

continuariam por mais de um milênio, em decorrência das escalas de tempo 

associadas a processos e correções climáticos); possibilidade de que ciclones 

tropicais futuros (tufões e furacões) se tornem mais violentos, com picos de 

velocidade de ventos maiores e precipitação mais pesada, entre outras 

consequências associadas a ações antropogênicas 321.  

O relatório do IPCC demonstra que há consenso da comunidade científica 

sobre o processo de alterações climáticas e sobre as múltiplas consequências dele 

resultante, especialmente sobre os impactos das elevadas emissões de gases de 

efeito estufa (GEEs) sobre o meio físico e social o que, indubitavelmente, deverá 

aumentar a escala e a complexidade da mobilidade da população afetada por esse 

processo. 

Nessa preocupação e como marco comemorativo do 20º aniversário da 

CNUMAD/92, realizou-se no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho de 2012, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) 322 

ou, como é conhecida, Rio+20 323.    

Durante a realização da CNUDS/12, o relatório apresentado pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), sob o título 

"Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade e Mobilidade Humana" 324, chega à 

conclusão de que as "mudanças climáticas e os desastres naturais aumentam a 

vulnerabilidade de solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas e deslocados 

internos" 325.  

Nessa oportunidade, o Alto Comissário, António Guterres, declarou que  
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[...] o estudo confirma o que temos ouvido dos refugiados há anos. 
Apesar de fazerem tudo para ficar em casa, eles não têm outra 
opção a não ser se deslocar quando as colheitas não vingam e o 
gado morre. E o deslocamento muitas vezes leva-os a situações 
ainda mais perigosas [...]. 326 

O Alto Comissário conclui estar convencido de que as alterações climáticas 

irão agravar as crises de deslocamento pelo mundo, sendo "importante que haja 

uma convergência de esforços em escala mundial para responder a estes desafios 

postos" 327. 

Segundo o relatório, as mudanças climáticas levam à escassez de água e 

alimentos, problemas de administração de campos e abrigos e intensificam os 

deslocamentos forçados, mas, ressalta o relatório, que as pessoas que ultrapassam 

as fronteiras de seus países devido a razões ambientais não são consideradas 

refugiadas dentro dos limites conceituais da Convenção de 1951 328.    

Pelo exposto, ainda que em formato de escorço, percebe-se a brevidade do 

desenvolvimento do que denominamos "consciência ambiental", eis que ainda se 

encontra longe de alcançar o ponto que precisaria alcançar para que possa se 

verificar uma mudança eficaz no plano da realidade política, jurídica, social e cultural 

em que vivemos. 

Bem que se diga que, embora ainda conte com alguns céticos quanto ao 

assunto, a verdade é que hoje a emergência da preservação do ambiente não está 

mais no centro das discussões. Os debates agora residem nas formas possíveis 

para se buscar equalizar a preservação da natureza com outros desafios 

característicos de nossa sociedade, tais como o anseio por desenvolvimento 

econômico num contexto de crise Estatal (falência do Estado) e crise dos padrões 

econômicos e societários e dos valores por eles defendidos, crises estas 

reveladoras da, também, crise paradigmática da nossa pós-modernidade, 

caracterizada pela "Globalização de tudo, inclusive das crises", como colocado por 
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Eduardo Carlos Bianca Bittar 329. O autor prossegue, relacionando a crise econômica 

que teve início no final do século XX às demais crises reveladoras da acentuada 

fragilidade dos paradigmas adotados até o momento.          

Também, pode-se dizer, a crise econômica de 2008-2009, a primeira 
do século XXI, não é a única crise existente no presente contexto, 
pois está acompanhada de outras tantas. Ou seja, trata-se de mais 
uma das crises que afetam o mundo contemporâneo, mas não da 
única. Por isso, ela não pode ser pensada como "crise financeira", 
isoladamente, como crise de "gestão do mercado", pois se trata de 
perceber a "crise financeira" como mais uma das manifestações da 
crise de um "modelo de civilização", que se impõe ao mundo, mas 
que encontra seus limites e reticências. Não se trata, portanto, de 
interpretar a crise como uma crise episódica, lateral, passageira e 
conjuntural, e sim de encará-la como uma crise contextual, que 
evidencia a insuficiência de certo modo de orientação da vida social, 
surgindo na modernidade, nutrido ao longo de seu desenvolvimento, 
orientado pela lógica da razão instrumental. É exatamente este que, 
agora, ainda uma vez, revela, como existem muitas formas de se 
revelar, na superfície, como um fenômeno que fala de exaustão de 
um paradigma. 330 

Essa crise paradigmática vem a ensejar a propagação e a defesa de novos 

valores e de novos modos de olhar e de perceber o mundo, buscando novos 

critérios de evolução e alterando as metas da sociedade.  

É bem verdade que o homem deve muito de sua sobrevivência à sua 

intrínseca capacidade de superação dos limites que lhe são impostos e, imbuído 

dessa capacidade, desde o seu surgimento no planeta, o homem tem conseguido 

superar e sobreviver às mais diversas "crises" que se abateram sobre a 

humanidade. Mas nem todas as crises são idênticas, como colocado por Viriato 

Soromenho Marques:        

[...] nem todas as crises são idênticas, e o facto de termos 
mergulhado numa complicada deriva económica que parece querer 
prolongar-se não nos deve fazer perder a capacidade racional de 
estabelecer critérios e determinar graus de grandeza e hierarquias de 
prioridade. Isso será evidente, se comparamos a presente recessão 
económica com a Grande Depressão, iniciada em 1929, e que se 
prolongou até à II Guerra Mundial. No seu primeiro discurso 
inaugural, proferido em 4 de Março de 1933, o Presidente Franklin 
Delano Roosevelt traçou um doloroso e sombrio retrato do seu país, 
devastado pela pobreza, desemprego e desespero. Contudo, ele 
conseguia vislumbrar, no meio da amargura geral, uma fímbria de 
esperança: “A Natureza ainda nos oferece a sua abundância…"[...] 
Em 2011, tal como em 1933, o mundo está ameaçado por um 
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profundo e vasto colapso económico e financeiro. Todavia, em 2011 
já não podemos partilhar a esperança de Roosevelt. Hoje, a 
Natureza já não nos oferece as suas bênçãos, mas antes a sua 
reacção hostil, como resposta a décadas e séculos de agressão e 
abuso por parte da ganância e loucura humanas. Num planeta 
povoado já não por dois mil milhões de pessoas, como no tempo de 
Roosevelt, mas por quase sete mil milhões, a maior crise que se 
interpõe entre nós e um futuro sustentável não é, na sua essência, 
de natureza económica, mas sim a crise global do ambiente. Uma 
crise que se tornou visível para todos através dos cada vez mais 
numerosos eventos extremos associados ao processo de alterações 
climáticas. 331 

Não se tratam mais de meros prognósticos, de profecias propagadas por 

alarmistas. É incontroverso, inequívoco que a ação do homem sobre a natureza 

atingiu um quadro planetário, acelerando a degradação ambiental e gerando 

maiores e mais frequentes crises e desastres ambientais, trazendo consigo impactos 

econômicos, sociais, culturais e, principalmente, humanos.  

Pode-se sustentar, de forma peremptória, que os efeitos arrasadores e 

cumulativos sobre o meio ambiente causados pela poluição gerada pela sociedade 

industrial e pelas formas predatórias de exploração dos recursos naturais, 

consubstanciam-se, ao menos, em uma "globalização da ameaça", no dizer de 

Viriato Soromenho Marques: 

[...] as alterações climáticas constituem o melhor exemplo da 
globalização da ameaça. Uma ameaça cuja natureza é de um novo 
tipo, a saber, ontológico. Não se prende com a projecção espacial e 
territorial do poder, mas com a metamorfose intrínseca desse espaço 
e desse território pela acção desmesurada e colateral do poder 
humano (incluindo aqui a violenta capacidade de transformação 

plástica dos ecossistemas por parte da tecnociência). 
332  

Diante desse caráter global que envolve a degradação ambiental e suas 

consequências e, ainda, diante da constatação de que as condições climáticas 

globais advindas dessa degradação têm contribuído sobremaneira para a mobilidade 

humana forçada cada vez maior, têm-se a relevância e a pertinência do tema 

"refugiados ambientais". 
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Essa nova modalidade migratória demanda a incorporação de novos 

paradigmas e, imprescindivelmente, de uma perspectiva humana sobre os efeitos 

que os eventos ambientais acarretam sobre as populações, especialmente sobre as 

mais vulneráveis. 

O opressor, o perseguidor de antes não é mais o mesmo, nem mesmo pode 

ser identificado isoladamente, mas a face humana persiste, bem como deve persistir 

a obrigação jurídica de todos os Estados na responsabilização, na obrigação de 

proteção e, especialmente, diante de todo o processo desencadeado em proteção 

aos direitos humanos, no respeito aos direitos de todos aqueles que se veem 

impactados por essas alterações no meio ambiente.  

Mas esse discurso ainda se embate com aquele que resiste à adoção de 

medidas de proteção a esse novo grupo de "refugiados" que, diga-se, não está 

enquadrado na definição de refugiado dita "clássica" da Convenção de 1951.  

 

3.3 O termo "refugiado ambiental" e a problemática de sua definição 

 

Definir o que vem a ser um "refugiado ambiental" é uma tarefa complexa com 

profundas consequências legais.  

Para tal intento, não somente é necessário que essa definição seja ampla o 

bastante para englobar as diversas circunstâncias sob as quais as pessoas poderão 

ser enquadradas nessa categoria, mas, também, deve ser suficientemente 

determinada, de modo a viabilizar legalmente os processos de identificação e 

classificação.  

A expressão ―refugiado ambiental‖ foi cunhada na década de 1970 por Lester 

Brown 333, fundador do Worldwatch Institute 334 e presidente fundador do Earth 

Policy Institute 335, instituições de pesquisa focadas na construção de uma eco-

economia, ligadas à sustentabilidade mundial.  
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Entretanto, o termo environmental refugees ganhou notoriedade com a 

publicação de trabalho com este nome 336 pelo professor Essam El-Hinnawi, do 

Egyptian National Research Centre, no Cairo 337, em 1985, quando atuava junto ao 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 338.  

Alertando para o vertiginoso crescimento do número de pessoas obrigadas ao 

deslocamento diante de catástrofes ambientais, o professor egípcio identificou essas 

pessoas como aquelas que são: 

[...] forçadas a deixar seu habitat natural, temporária ou 
permanentemente, por causa de uma marcante perturbação 
ambiental (natural e/ou desencadeada pela ação humana), que 
colocou em risco sua existência e/ou seriamente afetou sua 
qualidade de vida. 339  

 
A essa primeira definição para "refugiado ambiental" críticas foram 

formuladas, basicamente, em três sentidos: (i) por não estabelecer uma distinção 

clara entre aquele que é forçado ao deslocamento e aquele que voluntariamente o 

faz; (ii) por não haver, também, uma distinção entre aqueles que se deslocam dentro 

de seus países e aqueles que se deslocam para além das fronteiras de seu território 

(o critério da extraterritorialidade, essencial para o reconhecimento do status de 

refugiado); (iii) por estabelecer a "perturbação ambiental" como motivo para refúgio 

sem que, entretanto, haja a previsão desse motivo pela Convenção de 1951, não se 

podendo falar, assim, em refugiado, ao menos em termos jurídicos.  

Vejamos. Na definição apresentada por Essam El-Hinnawi se destacam três 

pontos: (i) desnecessidade de ultrapassagem das fronteiras de seu país de origem, 

(ii) o motivo de distúrbio ambiental natural e/ou provocado por ação humana e (iii) 

que esse distúrbio coloque em risco a vida e/ou afete seriamente a qualidade de 

vida da pessoa que busca refúgio. 
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A desnecessidade de ultrapassagem das fronteiras nacionais proposta por 

Essam El-Hinnawi imprime uma ideia mais abrangente do que aquela estampada 

pela Convenção de 1951, para a qual a extraterritorialidade é uma das condições 

para o reconhecimento do status de refugiado.  

Como acentua Ivanilson Paulo Corrêa Raiol,  

A ideia de "deixar seu lugar tradicional", sem dúvida, é mais 
abrangente do que a diretiva da Convenção de 51 que exige que 
alguém se encontre fora do país de sua nacionalidade. Ora, 
evidentemente que uma pessoa "fora de seu país de nacionalidade" 
encontra-se, também, fora de "seu habitat tradicional", mas o inverso 
não é verdadeiro, porque o habitat tradicional pode ser perdido ainda 
que o ser humano permaneça nos limites do território de seu país. 
[...] Com isso, imprime-se uma abertura historicamente revolucionária 
ao enfrentamento dos problemas relacionados aos refugiados, visto 
que, para o reconhecimento da condição de refugiado, não haveria 
mais a exigência do deslocamento humano ir além das fronteiras do 
Estado de origem. 340              

Quanto ao "motivo de distúrbio ambiental natural e/ou provocado por ação 

humana", o próprio Essam El-Hinnawi apresenta a sua definição, entendendo por 

distúrbio ambiental "quaisquer mudanças físicas, químicas, e/ou biológicas no 

ecossistema (ou na base de recursos), que o tornem, temporária ou 

permanentemente, impróprio para sustentar a vida humana" 341.  

O condicionamento do reconhecimento do status de refugiado a "motivo de 

distúrbio ambiental natural e/ou provocado por ação humana", torna-se o ponto 

chave na definição de Essam El-Hinnawi, uma vez que estabelece um novo motivo 

para tal reconhecimento, nos moldes ocupados pelo "motivo de perseguição" 

constante na Convenção de 1951.    

Nessa estreita definição, somente um distúrbio ambiental, com implicações 

físicas, químicas e/ou biológicas sobre o ambiente, será considerado motivo 

suficiente para o reconhecimento da condição de "refugiado ambiental", excluindo-se 

"outras situações que forcem a saída da pessoa de seu habitat tradicional, tais 
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como, um conflito armado (guerrilhas, por exemplo), uma crise de desemprego local, 

entre outras" 342.                

Por fim, o conceito de Essam El-Hinnawi aponta para a necessidade de que 

esse distúrbio ambiental "coloque em risco a vida e/ou afete seriamente a qualidade 

de vida da pessoa que busca refúgio".  

Diversamente da Convenção de 1951, onde se restringe o reconhecimento da 

condição de refugiado a "perseguição ou temor de perseguição", para os "refugiados 

ambientais" não bastaria a ocorrência do "distúrbio ambiental", ainda que este tenha 

sido um evento grave, exigindo-se o "exame da dimensão ou impacto do evento [...] 

sobre a vida das pessoas por ele alcançadas" 343.      

Partindo desses três requisitos propostos por Essam El-Hinnawi em sua 

definição de "refugiado ambiental", outros autores se debruçaram sobre o tema. 

Permanecendo na mesma esteira do conceito elaborado pelo professor 

egípcio, Jodi L. Jacobson, em sua obra Environmental Refugees: a Yardstick of 

Habitability (artigo elaborado para o Worldwatch Institute em 1988), apresentou uma 

segunda definição para o termo "refugiado ambiental", definindo-o como:  

[...] aquelas pessoas temporariamente deslocadas devido a 
perturbações ambientais locais, como avalanches ou terremotos; 
aqueles que migram por causa da degradação ambiental que tem 
prejudicado a sua subsistência ou apresenta riscos inaceitáveis para 
a saúde; e aqueles reassentados porque a degradação da terra 
resultou em desertificação ou por causa de outras mudanças 
permanentes no habitat. 344 

Tal qual Essam El-Hinnawi, Jodi L.Jacobson apresenta uma definição para 

"refugiado ambiental" sem determinar claramente sobre a sua aplicação a 

deslocados dentro de seus países de origem ou no exterior e sem distinguir entre 

deslocamento forçado ou voluntário.  
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Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability. Worldwatch Paper 86. Washington, D.C.: 
Worldwatch Institute, November, 1988, p. 37-38 e p. 07. Apud RAMOS, Érika Pires. Refugiados 
ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 78.   
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No entanto, como observa Érika Pires Ramos, o mérito da definição 

elaborada por Jodi L.Jacobson reside no fato de que a autora chamou "a atenção 

para o impacto das atividades humanas sobre a ocorrência de eventos que eram 

aceitos pela sociedade como fatalidade ou desastre natural (avalanches, ciclones, 

terremotos, inundações)" 345.  

Ainda na década de 1980, o termo "refugiados ambientais" teve sua definição 

estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Trazendo a necessidade de que o deslocamento tenha se efetivado de forma 

impositiva, definiu-se que:  

Refugiados ambientais são pessoas que foram obrigadas a 
abandonar temporária ou definitivamente a zona tradicional onde 
vivem, devido ao visível declínio do ambiente (por razões naturais ou 
humanas) perturbando a sua existência e/ou a qualidade da mesma 
de tal maneira que a subsistência dessas pessoas entra em perigo. 
Por declínio do ambiente se quer dizer, o surgir de uma 
transformação, tanto no campo físico, químico e/ou biológico do 
ecossistema que, por conseguinte, fará com que esse meio ambiente 
temporário ou permanentemente não possa ser utilizado. 346 

Nestas duas definições temos presente os mesmos três elementos 

apresentados por Essam El-Hinnawi: um deslocamento (interno ou externo), uma 

perturbação ambiental e o impacto causado às pessoas por essa perturbação.  

A grande dificuldade surge quando da análise de cada um desses elementos 

uma vez que cada um deles pode assumir uma gama de variações.  

Nesse caráter genérico das definições apresentadas reside a grande crítica, 

uma vez que um conceito muito amplo pode tornar qualquer pessoa um potencial 

refugiado.  

Dentro dessa definição genérica poderiam ser classificadas tanto a 
poluição em grandes centros como São Paulo, como a passagem de 
um furacão como o Katrina em New Orleans. Tal possibilidade faz 
com que quase todas as pessoas se tornem potenciais refugiados 

                                                           
345

 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, p. 78. 
346

 PNUMA. Environmental Refugees, 1985. Tal definição do PNUMA para o termo ―refugiado 
ambiental‖ está disposta no endereço eletrônico <www.liser.eu/pt>. Acesso em 03 mar. 2013. A 
LISER – Living Space for Environmental Refugees – fundação criada em 2002, tem por objetivos: 
fazer uma análise da problemática do refugiado ambiental; fortalecer a posição de refugiados 
ambientais em qualquer parte do mundo; e, posicionar a problemática do refugiado ambiental nas 
agendas de organizações de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento do Terceiro 
Mundo. 
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ambientais e implicando uma revisão de toda a política de migração, 
nacionalidade e governabilidade dentro de países e entre eles.  347 

Assim, elucidar o que vem a ser cada um desses elementos é essencial para 

que se tenha a capacidade de identificar claramente quem preenche e quem não 

preenche tais critérios, levantando-se, entre outras questões: (i) será considerado 

"refugiado ambiental" o deslocado interno e também o externo?; (ii) o distúrbio 

ambiental pode ser natural (como um terremoto), artificial (acidente químico que 

polua um rio e obrigue as pessoas a se deslocar) ou, ainda, uma mistura dos dois 

(como no caso de um terremoto desencadeado por uma experiência nuclear)?; (iii) 

ele precisa ser rápido e inesperado (como um furacão) ou pode ser resultado de um 

prolongado período de alteração climática (como a desertificação ou a subida dos 

níveis do mar)?; (iv) e, quanto à extensão do impacto desse evento ambiental sobre 

as pessoas, somente estarão incluídas as pessoas que foram forçadas a abandonar 

suas casas porque a terra onde viviam não mais existe (como no caso da elevação 

do nível do mar) ou a perda dos meios de subsistência será suficiente para tal?; (v) 

e, ainda, esse deslocamento pode ser voluntário ou deve ser obrigatório e qual a 

linha divisória entre uma modalidade e outra?   

 

3.3.1 Deslocamento interno e externo 

 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) 348, ao elaborar os seus 

conceitos básicos sobre migração, define deslocamento (desplazamiento) como o 

"deslocamento forçado de uma pessoa de seu lugar ou país, geralmente em 

decorrência de conflitos armados e desastres naturais" 349.  Em sequência distingue 

entre os deslocados internos e os deslocados externos: 

Deslocados (desplazados) internos: pessoas ou grupo de pessoas 
que foram forçadas ou obrigadas a fugir ou deixar seu lugar 
(hogares) ou sua residência habitual, (particularmente) como 

                                                           
347

 OJIMA, Ricardo; NASCIMENTO, Thais Tartalha do. Meio Ambiente, Migração e Refugiados 
Ambientais: Novos Debates, Antigos Desafios. In: Encontro Nacional da ANPPAS, 4, 2008, Brasília, 
p. 3.  
348

 Criada em 1951, num contexto de pós-guerra, um pouco depois do estabelecimento do ACNUR, 
para dar resposta a uma situação de pós-conflito e às questões humanitárias que se colocavam na 
altura à Europa e aos EUA.   
349

 Conceitos básicos de migração segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM) é o 
resultado da tradução livre feita pela equipe do CSEM de alguns termos do Glosario sobre migración. 
Derecho Internacional sobre Migración, n. 7. Ginebra: OIM, 2006. Disponível em: 
<http://www.csem.org.br/pdfs/conceitos_basicos_de_migracao_segundo_a_oim.pdf> Acesso em 27 
fev. 2013.  
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resultados ou para evitar os efeitos de um conflito armado, situação 
de violência generalizada, violação dos direitos humanos ou 
desastres naturais ou humanos e que não ultrapassaram a 
fronteira de um Estado internacionalmente reconhecido. 
Deslocados (desplazados) externos: pessoas que tiveram que 
abandonar seu país em decorrência de perseguição, violência 
generalizada, violação massiva de direitos humanos, conflitos 
armados ou outras situações desta natureza. 350 (grifo nosso) 

No que concerne ao fenômeno do deslocamento por motivos ambientais, a 

Organização Internacional para as Migrações (OIM) utiliza o conceito de migrantes 

ambientais, em detrimento ao de "refugiados ambientais", definindo-os como: 

[...] pessoas ou grupos de pessoas que, por motivos imperiosos de 
mudança súbita ou progressiva no ambiente que afetam 
negativamente a vida ou as condições de vida, são obrigados a 
deixar sua residência habitual, ou optar por fazê-lo, temporária ou 
permanentemente, e que se movem tanto no seu país ou no 
estrangeiro. 351 (grifo nosso) 

As principais críticas que se levantam a essa definição é que a organização, 

ao mesmo tempo em que coloca a causa de desastres naturais somente para os 

deslocados internos, utiliza a definição de migrantes ambientais abarcando tanto as 

pessoas que se movem dentro de seus países quanto aquelas que ultrapassam as 

suas fronteiras, além do que, ao utilizar a expressão "migrante" direciona para o 

entendimento de que haveria uma certa margem de opção do indivíduo quanto à 

decisão de se deslocar quando em face de eventos ambientais. 

Em 1994, no plano regional da América Latina, a adoção da Declaração de 

São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas 352 contribuiu sobremaneira para 

a evolução da proteção específica aos deslocados internos, dispondo em suas 

considerações iniciais ser a violação dos direitos humanos a principal causa das 

deslocações de populações, reconhecendo expressamente o caráter complementar 

e as convergências entre os sistemas de proteção da pessoa humana estabelecidos 

no Direito Internacional de Direitos Humanos, no Direito Internacional Humanitário e 
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 Conceitos básicos de migração segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM).  
Disponível em: <http://www.csem.org.br/pdfs/conceitos_basicos_de_migracao_segundo_a_oim.pdf> 
Acesso em 27 fev. 2013.  
351

 “Environmental migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden 
or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are 
obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who 
move either within their country or abroad.” IOM (International Organization for Migration). 
International Dialogue on Migration nº 10. Expert Seminar: Migration and the environment. IOM: 
Geneva, 2008, p. 23.   
352

 Adotada pelo ―Colóquio Internacional em Comemoração do Décimo Aniversário da Declaração de 
Cartagena sobre Refugiados‖, realizado em São José, Costa Rica, entre 5 e 7 de Dezembro de 1994. 
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no Direito Internacional dos Refugiados e conclamando os Estados a compor um 

quadro jurídico comum para o desenvolvimento e aplicação harmonizada desses 

direitos 353.  

Entretanto, a Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas 

Deslocadas não chegou a propor uma definição para deslocados internos nem 

tampouco para "refugiados ambientais".          

Quanto aos deslocados internos, a definição mais aceita é aquela consagrada 

no Guia de Princípios sobre Deslocamento Interno 354, adotado pelas Nações Unidas 

em 1998. Designados pela expressão na língua inglesa Internally Displaced 

Persons, pelo que se adotou a sigla IDPs, temos a seguinte definição para 

deslocados internos:  

Deslocados internos são pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas 
ou obrigadas a fugir de suas casas ou de seus locais de residência 
habituais, particularmente em consequência de, ou com vista a 
evitar, os efeitos dos conflitos armados, situações de violência 
generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades 
humanas ou naturais, e que não tenham atravessado uma 
fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado. 355 (grifo 
nosso) 

Segundo as definições apresentadas, conclui-se que o termo "deslocamento" 

pode abranger tanto as pessoas que saem de seus países quanto aquelas que nele 

permanecem.  

Para o primeiro grupo de pessoas, os deslocados externos, exige-se a 

extraterritorialidade e traz os motivos semelhantes àqueles já reconhecidos pela 

Convenção de 1951 (perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a grupo social e opinião política) e pelas definições ampliadas 

regionalmente (violência generalizada, violação massiva de direitos humanos, 

conflitos armados ou outras situações assemelhadas).  

Para o segundo grupo de pessoas, os deslocados internos, exige-se a não 

extraterritorialidade e traz um elemento a mais para a sua identificação: a motivação 

em desastres naturais ou humanos.     

                                                           
353

 ACNUR. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de Proteção Internacional dos Refugiados. 
3. ed. Brasília, 2010, pp. 80 a 88.   
354

 Conforme nomenclatura original na língua inglesa, o Guiding Principles on Internal Displacement 
foi adotado, pelas Nações Unidas, por meio da Resolução E/CN4./1998/53/Add.2, de 11 de fevereiro 
de 1998.  
355

 ACNUR. Princípios orientadores relativos aos deslocados internos. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/
Documentos%20da%20ONU/Principios_orientadores_relativos_aos_deslocados_internos_1998> 
Acesso em 17 jan. 2013.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Documentos%20da%20ONU/Principios_orientadores_relativos_aos_deslocados_internos_1998
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Documentos%20da%20ONU/Principios_orientadores_relativos_aos_deslocados_internos_1998
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O direito internacional aplicável, dependendo destas distinções, é muito 

diferente. No caso de uma pessoa que deixou o seu país e se deslocou para outro 

país devido a perseguição por motivo específico (raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opinião política) o corpo legal aplicável é o Direito Internacional dos 

Refugiados. 

No caso de terem sido obrigadas a se deslocarem dentro do seu país, os 

chamados deslocados internos, o Direito Internacional dos Refugiados não se aplica; 

o que se aplica é uma mistura de Direitos Humanos e de Direito Humanitário, ou, no 

dizer de Érika Pires Ramos, essas pessoas "contam apenas com uma proteção 

jurídica reflexa, com base em diplomas internacionais que compõem o acervo do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos." 356  

Ocorre que, embora estejam fora do âmbito do direito dos refugiados, posto 

que não cruzaram as fronteiras do seu país de origem, aos deslocados internos será 

prestada assistência pelo próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR).  

Apesar de não se constituir verdadeiramente em uma exceção ao 

pressuposto da extraterritorialidade, exigível ao reconhecimento do status de 

refugiado, o mandato do ACNUR sofreu uma ampliação, passando o órgão a prestar 

assistência aos deslocados internos em situações de risco, como é o caso das 

vítimas de catástrofes naturais ou provocadas pelo ser humano. 

Segundo Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) já havia apontado para a necessidade de que o ACNUR agisse também em 

defesa dos deslocados internos quando, em 1972, o seu Conselho Econômico e 

Social solicitou a assistência daquele órgão às pessoas que se encontravam 

deslocadas no interior do Sudão, ressaltando o autor, entretanto, que se tratava de 

uma situação excepcional 357.   

Somente em 2005, por meio de atribuição de caráter geral feita pelo Comitê 

Permanente Interdepartamental da ONU ao ACNUR, passou esse órgão a ser 

encarregado da liderança na proteção, na coordenação e na gestão de 

acampamentos e auxílios de emergência, abrindo-se, então, nas palavras de 
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 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, p. 70.  
357 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 

ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 220.    
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Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, a "possibilidade de que um órgão internacional, com 

atuação específica no tratamento dos refugiados, tenha responsabilidade em relação 

a pessoas que, ainda que em seu país de origem, sofram deslocamentos em causas 

variadas" 358, dentre as quais, catástrofes naturais ou provocadas pelo ser humano.    

Com o alargamento da competência e das responsabilidades do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) se colimou proteger 

também os deslocados internos, tomando-se por base a salvaguarda dos direitos 

humanos e a proteção e ajuda humanitária, constituindo-se na "mistura de Direitos 

Humanos e Direito Humanitário" citada acima.  

Isso porque, "embora o Direito Internacional de uma forma geral lhes conceda 

proteção não há instrumento internacional vinculante, nem agência das Nações 

Unidas com mandato específico para assisti-los" 359.  

Uma vez que os princípios orientadores sobre deslocamento interno não 

constituem um documento obrigatório, não há como se garantir a proteção e a 

assistência às pessoas e grupos nessa condição.  

Mesmo que, além do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), outros órgãos internacionais de natureza humanitária, como, por exemplo, 

o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, prestem assistência aos deslocados 

internos, perante a Convenção de 1951, eles não são considerados juridicamente 

refugiados.  

Os deslocados internos, embora contem com a assistência do ACNUR e de 

outros órgãos humanitários, continuam sob a responsabilidade primeira do próprio 

Estado onde se verificou o deslocamento forçado, em virtude, basicamente, dos 

princípios da soberania e da não intervenção 360.    

Nessa zona intermediária se encontram os "refugiados ambientais", como 

bem colocou Érika Pires Ramos:  

Fica claro, portanto, que os ―refugiados ambientais‖ assemelham-se, 
em parte, aos refugiados clássicos; em parte, aos deslocados 
internos. E permanecem duplamente expostos, seja porque não são 
reconhecidos como refugiados ao sair do país de origem, seja 
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 220.    
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 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, pp. 70 a 72. 
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 PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do 
conceito ―refugiado ambiental‖. Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 82. 
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porque não há qualquer instrumento internacional vinculante que os 
acolha. 361   

Essa distinção entre deslocados internos e deslocados externos se tornou no 

supedâneo sobre o qual muitos autores advogam pela não aplicação do instituto do 

refúgio às vítimas de eventos naturais ou provocados pelo ser humano.  

Primeiro, se não ultrapassaram as fronteiras de seus países, esses 

deslocados não podem ser inseridos na categoria de refugiados em face da 

extraterritorialidade exigida pela Convenção de 1951, sendo considerados 

deslocados internos e podendo contar somente com assistência e proteção de 

caráter excepcional e de cunho humanitário.  

Segundo, se ultrapassaram tais fronteiras, igualmente não serão 

reconhecidos como refugiados, por faltar-lhes a motivação em "fundado temor de 

perseguição" por motivos outros que não incluem as causas ambientais.                  

 

3.3.2 Evento ambiental 

  

Um possível reconhecimento do status de refugiado aos "refugiados 

ambientais" também encontra obstáculos diante da dificuldade de se apontar o nexo 

de causalidade específico entre o deslocamento e o evento ambiental que o teria 

ocasionado.  

Apontar em caráter definitivo e permanente que o evento ambiental foi o fator 

único e determinante desses movimentos populacionais se torna uma tarefa 

hercúlea diante da complexidade que envolve tais deslocamentos.            

Em obra de 1993, Astri Suhrke 362, pretendendo sistematizar as ligações entre 

perturbação ambiental e migrações em massa, divide os autores que tratam do 

assunto em dois grupos, cada um com perspectivas diferentes e opostas: os 

minimalistas e os maximalistas.  

Para os minimalistas as mudanças ambientais são vistas como uma variável 

que pode ou não contribuir para a migração, mas que não se tem como concluir, de 

forma inequívoca, que a perturbação ambiental se constitui no único fator para o 

deslocamento em massa.  
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 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, p. 111. 
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 SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental degradation, migration and conflict. Monograph. 
Cambidge, Massachusetts. American Academy of Arts and Sciences, 1993.  
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Os maximalistas, de modo diverso, sustentam que as alterações ambientais já 

deslocaram milhões de pessoas e que esses deslocamentos tendem a aumentar. Do 

grupo dos maximalistas, segundo Astri Suhrke, fariam parte Essam El-Hinnawi e 

Jodi L.Jacobson 363.  

A autora, procurando transcender a dicotomia entre minimalistas e 

maximalistas através de uma perspectiva mais ampla sobre a evolução das 

alterações ambientais, conclui que a migração, como um processo social, não se 

trata de um fenômeno monocausal e, assim, discorda do posicionamento dos 

minimalistas quando estes sustentam a inutilidade do termo "refugiados ambientais" 

por considerarem ser impossível isolar a causa ambiental das causas econômicas, 

sociais e/ou políticas; e que há necessidade de se restaurar a distinção entre 

migrantes e refugiados, ou, respectivamente, deslocamentos voluntários e 

deslocamentos forçados 364.  

Aceitando que a degradação ambiental seja, pelo menos, uma causa próxima 

de migração, Astri Suhrke divide os movimentos populacionais em dois tipos: os 

voluntários e os involuntários, denominando o último tipo como "migração de 

socorro" 365.     

Partindo desta distinção, a autora traça o seu conceito de "refugiado 

ambiental" asseverando que "Se é para ter um significado, o conceito de refugiado 

ambiental deve se referir a pessoas especialmente vulneráveis, que são deslocadas 

devido à extrema degradação ambiental" 366.    
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 "While the literature on environmental change and population movements is quite limited, two 
different and opposing perspectives can be discerned. One - which I will call the minimalist view - sees 
environmental change as a contextual variable that can contribute to migration, but warns that we lack 
sufficient knowledge about the process to draw firm conclusions. The other perspective sets out a 
maximalist view, arguing that environmental degradation has already displaced millions of people, and 
more displacement is on the way". SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental degradation, 
migration and conflict. Monograph. Cambidge, Massachusetts. American Academy of Arts and 
Sciences, 1993, pp. 4 a 6. 
364

 "But since migration, like social processes generally, is not a monocausal phenomenon, the 

minimalist premise skews the discussion towards a negative answer: environmental degradation by 
itself is not important as a cause of migration". SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental 
degradation, migration and conflict. Michelsen Institute, 1993, pp.  5 a 7.  
365

 "Accepting environmental degradation as at least a proximate cause of outmigration, the logic 
yields two kinds of population movements: the involuntary, sometimes called distress migration, and 
the more voluntary kind". SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental degradation, migration and 
conflict. Monograph. Cambidge, Massachusetts. American Academy of Arts and Sciences, 1993, p.  9. 
366

 "If it is to have a meaning at all, the concept of environmental refugee  must refer to especially 
vulnerable people who are displaced due to extreme environmental degradation". SUHRKE, Astri. 
Pressure Points: environmental degradation, migration and conflict. Monograph. Cambidge, 
Massachusetts. American Academy of Arts and Sciences, 1993, p.  9.    
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Astri Suhrke conclui, portanto, que as migrações em massa podem ter como 

fator propulsor a degradação ambiental, mesmo que essa não seja a única causa. 

Mas, ressalva a autora, ser "difícil argumentar que a degradação ambiental produz 

formas particulares de migração, exceto em um aspecto: quando surgem migrações 

ocasionadas por socorro por degradação súbita e extrema" 367.       

Em 2002, Diane C. Bates 368, também formulou a sua crítica quanto à 

conceituação vaga para "refugiado ambiental" afirmando que, diante desse critério 

genérico, muitas pessoas podem ser classificadas sob a égide do termo "refugiado 

ambiental" 369.     

Tal qual Astri Suhrke, Diane C. Bates inicia a sua análise por distinguir entre 

refugiados e migrantes voluntários: os primeiros, os chamados refugiados da 

Convenção, são aqueles forçados ou obrigados a migrar por forças extremas, desde 

que atendam aos critérios estabelecidos pela Convenção de 1951; os segundos, 

uma vez que não são reconhecidos pelo Direito Internacional como refugiados, são 

alocados todos na categoria de migrantes voluntários 370.  

Mas ressalva a autora que importantes fluxos migratórios não são fáceis de 

classificar como um ou outro e coloca aqueles que são compelidos a migrar por 
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 "So far, then, it is difficult to argue that environmental degradation produces particular forms of 
outmigration except in one respect: the appearance of distress migrations occasioned by sudden or 
extreme environmental degradation". SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental degradation, 
migration and conflict. Monograph. Cambidge, Massachusetts. American Academy of Arts and 
Sciences, 1993, p. 32.    
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 BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by 
environmental change. Population and Environment, Vol. 23, No. 5. Human Sciences Press, Inc. Sam 
Houston State University, 2002.   
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 "So many people can be classified under the umbrella of 'environmental refugee'‖. BATES, Diane 
C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by environmental change. 
Population and Environment, Vol. 23, No. 5. Human Sciences Press, Inc. Sam Houston State 
University, 2002, p. 466.    
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 Segundo João Carlos Jarochinski Silva, essa divisão entre refugiados da Convenção e migrantes 
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deficiências no contexto social, econômico ou ambiental como pessoas que se 

encontram imprensadas entre os migrantes voluntários e os refugiados 371. 

Um deslocamento populacional pode se dar de forma voluntária ou sob 

coerção, mas, tanto para um quanto para outro, as motivações podem ser 

endossadas por motivações políticas, econômicas e ambientais como por uma 

combinação das mesmas. A esses fluxos migratórios compostos por indivíduos que 

se deslocam por distintos, e muitas vezes sobrepostos, motivos, têm-se denominado 

por fluxos migratórios mistos. 

Segundo Gabriel Gualano de Godoy, esses fluxos migratórios mistos, 

englobando "migrantes, refugiados, vítimas de desastres naturais, vítimas de tráfico 

de pessoas e até mesmo redes criminosas, muitas vezes se utilizam das mesmas 

rotas de acesso" 372, acabando por gerar uma confusão entre os motivos 

determinantes do deslocamento de cada indivíduo.     

Nessa indeterminação de fatores que geram tais deslocamentos se apoiam os 

chamados, por Astri Suhrke, de minimalistas quando estes resvalam para a defesa 

da inutilidade do conceito de "refugiado ambiental", posto não ser possível isolar 

como causa do deslocamento unicamente a questão ambiental.  

Mesmo que contrária a esse posicionamento minimalista, o defendido por 

Astri Surke, de que os "refugiados ambientais" são somente aqueles obrigados a 

fugir por súbita mudança drástica ambiental, revela uma visão muito restrita para 

esse fenômeno, pois processos de degradação, muitas vezes lentos e paulatinos, 

também têm potencial para gerar deslocamentos de pessoas.  

Como colocado por Érika Pires Ramos: 

Na geração dos fluxos de "refugiados ambientais" há uma 
sobreposição de fatores, havendo muita dificuldade no isolamento de 
suas causas. Na maior parte das vezes, essas múltiplas causas se 
identificam de maneira tão profunda que torna-se impossível separá-
las. Esses fluxos não apenas se originam diante da ocorrência de 
desastres puramente naturais, mas também por desastres naturais 
ocasionados por fatores não climáticos (com ou sem a intervenção 
do homem), acidentes e processos de degradação ambiental 
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(provocados ou agravados pela ação humana) e, ainda, pela 
combinação desses fatores. 373     

Em uma primeira tentativa de distinguir esses fatores, já nos primeiros 

estudos desenvolvidos sobre os "refugiados ambientais", Essam El-Hinnawi (1985) e 

Jodi L.Jacobson (1988) indicavam três subcategorias de "refugiados ambientais": (i) 

aqueles que foram temporariamente deslocados devido a desastres naturais, como 

um terremoto ou um ciclone, sendo provável que retornem ao seu habitat original; (ii) 

aqueles que foram deslocados de forma permanente devido a mudanças 

irreversíveis de seu habitat, como a desertificação; (iii) e aqueles que mudaram, 

temporariamente ou permanentemente, em decorrência de degradação progressiva 

da base de recursos naturais, tornando o seu habitat incapaz de prover suas 

necessidades básicas de sobrevivência 374. 

Este sistema de classificação baseado no aspecto temporal do deslocamento 

causado pelo evento ambiental se manteve por alguns anos, mas, segundo os 

críticos, não se mostrava capaz de determinar com clareza todos os aspectos desse 

fenômeno.       

Para dirimir esse problema, Diane C. Bates propôs um esquema de 

classificação para determinar o que viria a ser um "refugiado ambiental" tomando por 

base três critérios relacionados com as características da perturbação ambiental: (i) 

relacionados à sua origem (se natural ou tecnológica); (ii) relacionados à sua 

duração (se aguda ou gradual); e, (iii) relacionados à intencionalidade em causar 

migração, ou seja, se a migração foi um resultado planejado (intencional ou não) 375.  

Com base nessas três características, Diane C. Bates distingue as 

perturbações ambientais causadoras de fluxos migratórios em três tipos: as 

catástrofes, as expropriações e as deteriorações.  

No primeiro tipo, incluem-se os "refugiados ambientais" originários de eventos 

agudos que não foram previstos como potenciais geradores de migração, podendo 

ter origem natural (como furacões, inundações, terremotos) ou terem sido causados 
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por acidentes tecnológicos e/ou industriais (como no caso de acidentes em usinas 

nucleares).  

No segundo tipo, os "refugiados ambientais" são originados por perturbação 

aguda no meio ambiente causada intencionalmente pela ação do homem (causas 

antropogênicas). Estas perturbações, por sua vez, subdividem-se em dois grupos: 

aquelas cujo evento perturbador foi causado pelo desenvolvimento econômico, 

gerando o que a autora chama de "populações deslocadas para a modernização", 

como, e.g., quando áreas são inundadas para a construção de usinas hidrelétricas; e 

aquelas causadas por conflitos armados, a que a autora denomina "ecocídio", 

quando ocorre a destruição intencional do ambiente, a fim de estrategicamente 

deslocar uma população-alvo durante um período de guerra.   

No terceiro tipo, o deslocamento é resultado de alterações graduais, 

provocadas por ações do homem sobre o ambiente e que não foram efetuadas com 

o objetivo de produzir deslocamentos, mas que, diante dos efeitos progressivos da 

poluição ou do esgotamento dos recursos naturais locais, os seus habitantes se 

veem obrigados a migrar. 

Com base na classificação feita por Diane C. Bates, atualmente são 

apontadas cinco grandes causas geradoras de "refugiados ambientais" 376: (i) 

desastres naturais; (ii) acidentes tecnológicos; (iii) mudanças ambientais por projetos 

de desenvolvimento; (iv) destruição de ambientes relacionadas a guerra; e, (v) 

degradação progressiva do meio ambiente 377. Embora não se pretenda nesta 

dissertação colocar em detalhes todas as discussões que envolvem cada uma 

destas causas, colocaremos algumas linhas gerais sobre cada uma delas, apenas 

com o intuito de demonstrar o quanto controversa e complexa é a questão da 

identificação da origem ambiental como desencadeadora de deslocamentos e, 

assim, dificultando um futuro reconhecimento dos "refugiados ambientais".   
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3.3.2.1 Desastres naturais  

 

Os desastres naturais se referem a "fenômenos ambientais extremos, como 

as erupções vulcânicas, secas, terremotos e todo tipo de desastres gerados pela 

instabilidade ambiental" 378. Nas últimas duas décadas o número de desastres 

naturais duplicou de 200 para mais de 400 por ano 379, o que os fazem figurar como 

a principal causa de deslocamento populacional.  

Para se visualizar o impacto dos desastres naturais sobre as populações, 

observe-se que as três maiores crises humanitárias de 2010 e 2011 foram 

decorrência do sismo no Haiti, das cheias no Paquistão e do sismo e tsunami no 

Japão, fazendo com que o número de deslocados por esses desastres ambientais 

superasse o número de deslocados e refugiados gerados por guerras ou conflitos 

380.    

Embora se verifique que os deslocamentos causados por desastres naturais 

assumam a forma temporária, ocorrendo um retorno das pessoas às áreas atingidas 

e iniciando a reconstrução do local e de suas vidas, essas estatísticas demonstram 

que as vítimas de desastres naturais formam um grupo significativo e merecedor de 

atenção internacional. 

Ocorre que, como já alertava Jodi L.Jacobson em 1988, as causas de 

distúrbios ambientais não são apenas naturais ou resultantes da ação do homem, 

podendo também ocorrer desastres naturais que ocorrem em virtude de uma 

interação entre as duas causas. Esses desastres, a que a autora chama de 

"desastres inaturais", seriam aqueles "eventos normais cujos efeitos são agravados 

pelas atividades humanas" 381.     
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Também abordando o assunto, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, colocando a seu 

modo, explica que: 

[...] alguns eventos que seriam classificados como distúrbios 
ambientais naturais, mas que, devido à intervenção humana sobre 
determinados ecossistemas, ficam mais vulneráveis ou menos 
resistentes às instabilidades naturais. Ou seja, o ar, o solo, as 
florestas e os mares recebem uma pressão humana de tal sorte que, 
uma vez fragilizados, não conseguem assimilar os efeitos naturais 
das modificações ambientais e entram em colapso [...]. Assim, 
algumas situações de impacto natural, que seria diretamente 
absorvido pelo meio ambiente, tornam-se de uma gravidade 
incontrolável, em decorrência de atividades atribuídas às pessoas.382    

    O exemplo de "evento inatural" citado pelo autor diz respeito aos efeitos da 

emissão dos gases de efeito estufa sobre o ambiente.  Com base em estimativa 

fornecida pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações 

Unidas, Lester Brown informa que, durante o próximo século, a temperatura do 

planeta poderá ser elevada até seis graus Celsius (11 graus Fahrenheit) 383.   

Fazendo um comparativo entre a concentração de dióxido de carbono 384 na 

atmosfera desde 1750 até os dias atuais, Viriato Soromenho Marques expõe que: 

Desde 1750, no início da utilização de combustíveis fósseis em larga 
escala, até Setembro de 2009, a concentração de CO2 na atmosfera 
passou de 270 ppm (num milhão de partes da atmosfera, 270 eram 
constituídas por dióxido de carbono) para 384, 79 ppm! É um 
aumento assombroso. Basta ter em conta que nos últimos 600 000 
anos as variações do CO2, oscilaram entre um mínimo de 180 ppm 
(nos períodos de glaciação, mais frios) e 300 ppm (nos períodos 
interglaciares, mais amenos). Se o mundo não conseguir mudar o 
seu paradigma civilizacional, baseado na libertação, pela sua 
queima, de carbono da litosfera (onde se esconde o carvão, o 
petróleo e o gás natural) para a atmosfera, poderemos chegar ao 
final deste século com uma concentração de CO2 que será superior 
ao dobro do período pré-industrial… O aumento médio global da 
temperatura poderá atingir mais de 6.ºC! 385 

Embora ainda se trate de tema bastante controvertido e muito debatido 

atualmente, há consenso da comunidade científica de que o aquecimento do 
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sistema climático é inequívoco 386, sendo que, segundo estudo da Organização 

Meteorológica Mundial, a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu 

um novo recorde em 2011. Observando o período de 1990 a 2011, o estudo 

constatou um aumento de 30% na emissão de gases responsáveis pelo 

aquecimento global 387, não havendo como desconsiderar os prováveis impactos 

dessa elevação sobre o meio físico e humano.  

 

3.3.2.2 Acidentes tecnológicos 

 

Vários exemplos demonstram que acidentes industriais e nucleares resultam 

no deslocamento de milhares de pessoas. 

Em 1984, em Bhopal, na Índia, um vazamento de gás venenoso usado em 

pesticidas químicos pela empresa dos Estados Unidos da América (EUA) Union 

Carbide, matou por envenenamento mais de 30 mil pessoas e provocou a migração 

forçada de mais de 200 mil pessoas.  

Em Seveso, na Itália, no ano de 1976, a explosão de uma indústria química 

provocou a emissão para a atmosfera de produtos químicos semelhantes aos 

utilizados na Guerra do Vietnã.  

O acidente nuclear de Chernobyl 388, na Ucrânia, continua como o exemplo 

mais explícito de deslocamento populacional, quando a explosão de um reator 

nuclear liberou radiação para o meio ambiente, resultando num desastre sem 

precedentes na história. Após o acidente, o governo soviético evacuou milhares de 

pessoas, cerca de 100 mil, sendo que uma área de aproximadamente 30.000 km ao 

redor de Chernobyl permanece desabitada e permanentemente contaminada, uma 

vez que a contaminação radioativa deve permanecer, no mínimo, por mais 25 mil 
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anos 389. Diante da impossibilidade de retorno, milhares de pessoas deslocadas 

pelos efeitos do acidente nuclear procuraram se restabelecer em outras partes da 

União Soviética. 

A maioria das pessoas deslocadas por acidentes industriais ou nucleares 

permanece dentro das fronteiras de seus Estados, mesmo porque elas não são 

consideradas refugiadas nos estritos termos da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951. Mas, citando ainda o exemplo de Chernobyl, diante da 

dissolução da União Soviética em Estados independentes 390, caso um acidente 

semelhante ocorresse, as vítimas seriam obrigadas a buscar segurança além das 

fronteiras nacionais.    

Mais recentemente, o acidente da usina nuclear de Fukushima, no Japão, 

também ilustra uma condição de refúgio ambiental em consequência de acidente 

nuclear que gerou contaminação do meio ambiente e do ecossistema e a 

necessidade de evacuação da população local. Em 11 de março de 2011, um 

terremoto seguido de um tsunami, ambos ocorridos na província de Miyagi, 

causaram o acidente e, diante de temores de vazamento radioativo e risco para a 

saúde pública, cerca de quarenta e cinco mil pessoas tiveram que deixar as suas 

casas, ou foram indiretamente afetadas, precisando cumprir com a ordem de 

evacuação.  

Thaiz da Silva Vescovi explica, basicamente, o que ocorreu: 

[...] o tremor e o maremoto danificaram as funções de refrigeração da 
usina, forçando a equipe da indústria de energia nuclear a usar a 
água do mar para baixar a temperatura dos reatores, liberando desta 
forma o ar radioativo para a atmosfera e reduzindo a pressão 
causada pelo calor. 391  

O acidente nuclear de Fukushima serve como exemplo de um acidente 

natural que acabou por gerar um acidente tecnológico que, por sua vez, produziu um 

deslocamento forçado de pessoas.      
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3.3.2.3 Mudanças ambientais por projetos de desenvolvimento 

 

O exemplo mais comum de mudanças ambientais provocadas por projetos de 

desenvolvimento diz respeito ao alagamento de grandes áreas para a construção e 

funcionamento de usinas hidrelétricas, provocando o deslocamento da população 

que vivia nessas áreas.  

 Ao tratar desse distúrbio ambiental provocado pela ação do homem com 

vistas ao desenvolvimento, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol cita a construção da 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará, durante as décadas de 1970 e 1980. A 

usina hidrelétrica, construída no rio Tocantins, produziu um grande reservatório de 

águas na proporção de 2.830 km², que acabou por inundar vários povoados e 

deslocar mais de cinco mil famílias, colocando-as numa situação específica de 

"refugiados ambientais". Dentre as áreas afetadas, informa o autor, encontrava-se 

aquela ocupada pela tribo dos índios Paracanãs, que foram forçados a abandonar 

as terras de seus ancestrais, o único lugar em que sabiam caçar e viver, para dar 

lugar ao "progresso" 392.    

No entendimento de Luciana Diniz Durães Pereira, no caso em tela, os 

deslocados em virtude da criação da represa, desde que permaneçam dentro do 

território nacional, são considerados deslocados internos e, nessa condição, "[...] o 

correto entendimento jurídico é o de que o ACNUR Brasil teria competência 

subsidiária para protegê-los caso as autoridades brasileiras não realizassem 

corretamente os trabalhos de reassentamento e empoderamento da população 

afetada" 393.  

Segundo o Relatório Mundial sobre Desastres, publicado em 2012, pela 

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 

Vermelho, estima-se que 15 milhões de pessoas são deslocadas anualmente em 

razão de projetos de desenvolvimento 394.  
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3.3.2.4 Degradação ambiental e guerra 

 

A utilização de herbicida, denominado "Agente Laranja", pelos Estados 

Unidos da América durante os anos de 1960 e 1970, quando em guerra contra o 

Vietnã, é o exemplo histórico mais notório de destruição do meio-ambiente pela 

guerra, tendo ocasionado o deslocamento massivo de pessoas que viviam na zona 

rural do Vietnã. Mais recentemente, pode-se citar a colocação de minas terrestres 

nas regiões curdas do Iraque, que acabaram por inviabilizar a agricultura 395.           

Mas, como se posiciona Érika Pires Ramos, na maioria dos casos de guerra e 

de conflitos armados, a destruição do meio ambiente é praticamente uma 

decorrência "natural" e muitas vezes adotada como estratégia pelas partes em 

conflito, sendo que, nesses casos, o motivo do deslocamento é o próprio conflito e 

não a degradação ambiental, não se podendo falar em "refugiados ambientais" 396. 

A questão que começa a emergir chama a atenção para aos chamados 

"movimentos de refugiados provocados por conflitos armados com raízes em 

factores ambientais" 397, quando emergem conflitos em decorrência da degradação 

das condições ambientais e da consequente escassez de recursos naturais, como a 

água por exemplo.  

Embora se reconheça que as alterações climáticas e a degradação ambiental 

tenham o potencial de gerar deslocamentos populacionais em larga escala, 

atingindo principalmente as populações mais vulneráveis, ainda não foi possível 

localizar a origem dessas tensões em associação direta às alterações climáticas.  

Em 2001, Richard Black, em seu artigo Environmental refugees: myth or 

reality?, assinalava que, além da desertificação e do aumento do nível do mar, os 

"conflitos ambientais" comporiam a tríade de principais e possíveis causas para o 

surgimento de fluxos de deslocamento forçado composto por "refugiados 

ambientais", conceituando estes conflitos como: 

[...] a noção de que a degradação ambiental está se aprofundado até 
o ponto de poder ser configurada como raiz de conflitos que, por sua 

                                                           
395

 BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by 
environmental change. Human Sciences Press, Inc. Sam Houston State University. 2002, p. 472.  
396

 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, p. 59.  
397

 JOLLES, Laurens. In: CPR (Conselho Português para os Refugiados). Refugiados e deslocados 
ambientais: o lado humano das alterações climáticas. Actas do IX Congresso Internacional do 
Conselho Português para os Refugiados. Lisboa/Portugal: CPR, 2010, p. 07.  
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vez, dão origem a movimentos de refugiados. Este tema tem se 
tornado de grande relevância para a literatura sobre ―Estudos de 
Conflitos‖, já que as rivalidades entre o Leste e Oeste não mais 
trazem explicações convenientes para a guerra e, assim, outros 
fatores por de trás dos conflitos e migrações forçadas precisam ser 
encontrados. 398  (tradução nossa). 

Mas, em sua percepção crítica, Richard Black, ao questionar se os 

"refugiados ambientais" seriam um mito ou uma realidade, também questionava a 

noção de que a degradação ambiental seria a raiz dos conflitos que, por sua vez, 

gerassem o aumento de migrações, pois, segundo o autor, os principais conflitos 

que causaram migração forçada em larga escala durante a década de 1990, não 

refletiam disputas desencadeadas pelo declínio dos recursos naturais. Muito ao 

contrário, seriam melhor descritos como conflitos em que os protagonistas tentavam 

controlar os já ricos recursos naturais 399.   

Em sentido oposto ao de Richard Black, Susana Borras Pentinat admite a 

relação direta entre a degradação ambiental e o deslocamento de pessoas, 

observando, inclusive, várias possibilidades para essa inter-relação: a destruição do 

meio ambiente, utilizada como arma de guerra, gerando deslocamentos humanos; a 

degradação ambiental como o estopim de conflitos pelo acesso e domínio de 

determinados recursos naturais resultando em deslocamentos; movimentos 

populacionais ocasionados por degradação ambiental geradores de conflito no país 

de acolhimento; impacto ambiental causado nos países de acolhimento pelos 

deslocamentos maciços de populações 400.  

No sentido defendido por Susana Borrás Pentinat, a degradação ambiental, 

além de causa para o deslocamento populacional também seria uma de suas 

consequências. 

 
                                                           
398

 “[...] is the notion that environmental degradation is increasingly at the root of conflicts that feed 
back into refugee movements. This has become a major theme of the literature on „conflict studies‟ as 
East-West rivalry is no longer a convenient explanation of war, and other factors behind conflict and 
forced migration need to be found”. BLACK, Richard. Environmental Refugees: myth or reality? 
UNHCR. Working Paper n. 34. Geneva, March 2001, p. 8. 
399

 Richard Black cita como exemplos: a Guerra do Golfo, em 1991, baseada na disputa pelas 
reservas de petróleo, grande riqueza econômica e não recurso natural; e o conflito em Ruanda onde 
a causa principal foi a disputa étnica pelo poder, inobstante tenha se verificado o esgotamento dos 
recursos naturais em decorrência do violento conflito. Por outro lado, na Libéria e em Serra Leoa, as 
ligações entre os conflitos e as questões ambientais são mais perceptíveis, apesar de, como ressalva 
o autor, não se ter nítida nenhuma ligação direta entre o desmatamento e a guerra. BLACK, Richard. 
Environmental refugees: myth or reality? UNHCR. Working Paper n. 34. Geneva, March 2001, pp. 
09/10.   
400

 BORRAS PENTINAT, Susana. Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho 
internacional del medio ambiente. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006.   
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3.3.2.5 Degradação progressiva do ambiente 

 

No decorrer deste século, estima-se que as temperaturas da superfície da 

Terra irão aumentar a um ritmo sem precedentes nos últimos 10.000 anos 401.  

Consequências dessa elevação de temperatura são, principalmente, a elevação dos 

níveis do mar e a desertificação de certas regiões.  

No caso da elevação dos níveis dos oceanos, pode ocorrer a inundação de 

pequenos Estados insulares, levando toda uma população a ser forçada a se mudar, 

de forma definitiva, para outros lugares, em face do desaparecimento progressivo do 

território onde vivem. As Ilhas Marshall, Tuvalu e Kiribati (Oceano Pacífico) e as Ilhas 

de Maldivas (no Oceano Índico) 402, são exemplos de alguns desses Estados 403. 

Mesmo que não ocorra a total submersão de territórios, com a elevação dos 

níveis do mar, ocorre a intrusão salina (salinização) nos recursos hídricos dessas 

ilhas, impregnando terras cultiváveis e as fontes de água potável.  

Outro exemplo de degradação progressiva do ambiente que induz ao 

deslocamento populacional é o fenômeno da desertificação e da seca. Segundo 

Susana Borrás Pentinat,  

A desertificação é uma causa que induz as pessoas a se deslocar de 
um território para outro. [...] A desertificação é causada por 
interações complexas entre físico, biológico, político, social, cultural e 
econômico.  A desertificação e a seca afetam o desenvolvimento 
sustentável através das suas inter-relações com importantes 
problemas sociais, como a pobreza, saúde e nutrição deficiente, falta 
de segurança alimentar, e os problemas decorrentes da migração, 
deslocamento de pessoas e dinâmica populacional. 404 (tradução 
nossa) 

                                                           
401

 BORRAS PENTINAT, Susana. Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho 
internacional del medio ambiente. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006.   
402

 Em 17 de outubro de 2009, o então presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, fez uma reunião 
do Conselho de Ministros no fundo do mar. Ao adotar esse local para a reunião ministerial, procurava-
se lançar um alerta contra os perigos do aquecimento global. O país, localizado no Oceano Índico, 
fica a pouco mais de dois metros acima do nível do mar e teme ser engolido pelas águas se o nível 
dos oceanos continuar subindo por causa do aquecimento global. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u639453.shtml> Acesso em 10 mar. 2013.  
403

 Numa coalizão de pequenas ilhas e países costeiros de baixa altitude que compartilham 
preocupações sobre os efeitos do meio ambiente sobre seus territórios, formaram a Aliança dos 
Pequenos Estados Insulares, designada pela expressão em inglês "Aliance of Small Island 
Developing States", resultando na sigla AOSIS. Atualmente, a AOSIS conta com 44 Estados e 
observadores, provenientes de todos os oceanos e regiões do mundo. Disponível em: 
<http://aosis.org/> Acesso em 10 mar. 2013. 
404

 "La desertificación es una de las causas que induce a una población a desplazarse de un territorio 

a otro. [...] La desertificación se origina en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, 
políticos, sociales, culturales y económicos. La desertificación y la sequía afectan el desarrollo 
sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la 
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Lester Brown, já apontado nesta dissertação como o escultor da expressão 

"refugiado ambiental", em sua obra intitulada Plano B 4.0, dentre outros temas 

relacionados à degradação ambiental, faz referência a processos agudos de 

desertificação que vem ocorrendo em várias partes do mundo.  

Um relatório da embaixada americana, intitulado ―Fusões e 
Aquisições de Desertos‖, descreve imagens de satélites mostrando 
dois desertos no centro-norte chinês que se expandem e formam um 
único e grande deserto, engolfando as áreas das províncias da 
Mongólia Interior e Gansu. Na província de Zhejiang, ao oeste, dois 
desertos ainda maiores – o Taklimakan e o Kumtag – também 
caminham para a fusão. Rodovias que ligam os dois desertos são 
frequentemente soterradas por dunas de areia. [...] 
A Nigéria, o país mais populoso da África, tem perdido para a 
desertificação um total de 351.000 hectares de pastagens e de 

lavouras por ano.  [...] 
Ao avançar para o oeste, o Deserto do Registão vem causando 
grandes estragos nas terras agricultáveis. A equipe do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) relata que ―cerca de 
100 comunidades já foram soterradas por areia e pó trazidos pelos 
ventos.‖ Ao noroeste do país, dunas de areia se movem sobre terras 
agrícolas na alta bacia do Amu Darya, tendo seu avanço facilitado 
pela perda precedente da vegetação estabilizadora em decorrência 
da retirada de lenha e da sobrepastagem. A equipe da UNEP 
observou ainda dunas de 15 metros de altura bloqueando estradas e 
forçando os residentes a estabelecer novas rotas. [...] 
A desertificação da China pode ser a pior do mundo. Wang Tao, um 
dos maiores estudiosos de desertos do planeta, relata que entre 
1950 e 1975, uma média anual de 1.560 quilômetros quadrados de 
solos foram transformados em desertos. Ao final do século XX, 3.600 
quilômetros quadrados estavam se transformando em deserto todos 
os anos. 405  

O autor cita também a existência de grandes áreas em processo de 

desertificação na América Latina. No caso do Brasil, aponta que cerca de 58 milhões 

de hectares de terra são afetados, a maior parte deles no nordeste do país 406. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, o processo de 

desertificação é consequência do uso inadequado dos recursos florestais 

                                                                                                                                                                                     
salud y la nutrición deficientes, la falta de seguridad alimentaria, y los problemas derivados de la 
migración, el desplazamiento de personas y la dinámica demográfica". BORRAS PENTINAT, Susana. 
Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del medio ambiente. Rev. 
derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006.    
405

 BROWN, Lester R. Plano B 4.0: mobilização para salvar a civilização. Earth Policy Institute. 
Versão em Língua Portuguesa: New Content Editora e Produtora e Ofício Plus Comunicação e 
Editora, 2009, pp. 58 a 61.  
406

 O México, com uma parcela muito maior de solos áridos e semiáridos, encontra-se em situação 
ainda mais vulnerável. A degradação de solos férteis força aproximadamente 700 mil mexicanos a 
deixar suas terras a cada ano em busca de emprego nas cidades próximas ou nos Estados Unidos. 
BROWN, Lester R. Plano B 4.0: mobilização para salvar a civilização. Earth Policy Institute. Versão 
em Língua Portuguesa: New Content Editora e Produtora Ltda (edição) e Ofício Plus Comunicação e 
Editora Ltda, 2009, p. 61.  
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principalmente da caatinga e cerrado para o fornecimento de biomassa florestal no 

atendimento de considerável percentual da matriz energética do nordeste e de 

outras regiões, por meio de desmatamentos; pelas praticas agropecuárias sem 

manejo adequado dos solos, provocando processos erosivos e esgotando os solos; 

pelo sobrepastejo na pecuária extensiva comprometendo a textura dos solos e com 

isso a regeneração da vegetação; e pelo manejo inadequado dos sistemas de 

irrigação, com a consequente salinização da terra 407.  

Em 1992, durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a popular Rio 92, definiu-se sobre a necessidade 

de uma convenção internacional para tratar especificamente do problema da 

desertificação e da seca 408.  

Dois anos após, foi aprovada em Paris, a Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, 

particularmente na África (UNCCD), o único instrumento internacional existente com 

o objetivo de contribuir para a conservação dos recursos naturais das terras áridas e 

semiáridas, em todo o mundo. Nos termos do artigo 1º desta Convenção, entende-

se por desertificação (alínea "a") e por seca (alínea "c"):  

a) por desertificação entende-se a degradação da terra nas zonas 
áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultantes de vários fatores, 
incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. 
[...] 
c) Por seca entende-se o fenômeno que ocorre naturalmente quando 
a precipitação registrada é significativamente inferior aos valores 
normais, provocando um sério desequilíbrio hídrico que afeta 
negativamente os sistemas de produção dependentes dos recursos 
da terra. 409 

Por meio desse compromisso internacional, foram estabelecidos princípios e 

obrigações gerais dos Estados para o combate da desertificação e dos efeitos da 

seca, que atingem principalmente as populações mais pobres do planeta, sendo o 

Brasil, juntamente com outros 192 países, signatário desse compromisso 410.  

                                                           
407

 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/combate-a-desertificacao/convencao-da-
onu> Acesso em 08 mar. 2013. 
408

  Além da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por 
Seca Grave e/ou Desertificação, particularmente na África (UNCCD), na Rio-92 também se deu inicio 
ao processo de negociação para a elaboração de outras duas convenções: a Convenção Quadro 
sobre Mudança Climática, a Convenção sobre Diversidade Biológica. 
409

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2741.htm>Acesso em 08 mar. 2013.     
410

 A Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos países afetados por Seca e/ou 
Desertificação, Particularmente na África, foi promulgada internamente por meio do Decreto nº 
2.741/98. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2741.htm> Acesso em 08 
mar. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2741.htm
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3.3.3 Impacto sobre as pessoas 

 

Além da classificação como interna ou externa (descrita no item 3.3.1), os 

deslocamentos também costumam ser classificados como voluntários ou forçados. 

Para se chegar a uma colocação em uma ou outra categoria, indispensável se 

faz a análise do impacto que o evento ambiental teve sobre as pessoas afetadas, o 

que nem sempre diz respeito somente à intensidade desse evento ambiental, mas, 

também, deve-se considerar que esses eventos ambientais terão impacto diverso 

dependendo da situação socioeconômica da população vitimada e da consequente 

capacidade de resposta do seu governo, fatores estes que acabarão por exercer 

influência sobre a decisão de migrar.      

Dessa forma, quando se propõe uma definição para "refugiado ambiental", a 

principal questão não reside apenas na identificação de suas causas, mas, também, 

na determinação do grau de decisão do indivíduo sobre a decisão de migrar.  

Mas essa liberdade de decisão de migrar, tal qual a determinação das causas 

geradoras de deslocamentos, também não apresenta contornos bem definidos e, na 

maioria das vezes, não há como se apontar com exatidão se essa decisão ocorreu 

de forma totalmente voluntária. 

Sobre a questão da liberdade de escolha do indivíduo entre migrar ou não 

migrar, Diane C. Bates propõe que a decisão de migrar deve ser vista em uma 

escala gradativa: numa das extremidades estariam aqueles que não possuem 

nenhuma margem de opção, noutra estariam aqueles que detêm pleno controle 

sobre a decisão de migrar. O espaço entre uma extremidade e outra permitiria 

superar o debate sobre as definições "vagas" apresentadas para "refugiados 

ambientais", uma vez que, pelo critério classificatório proposto por Diane C. Bates, 

permitir-se-ia uma ampla gama de restrições sobre a tomada de decisões do 

indivíduo afetado por perturbações ambientais 411, alargando as possibilidades para 

o seu reconhecimento jurídico.                  

                                                           
411

 "People who have absolutely no control over their relocation represent the right-hand end of the 
continuum, designated as “involuntary.” Moving to the left across the continuum are people with more 
control over the decision to migrate. At the far left of the continuum, voluntary migrants include only 
those who maintain control over every decision in the migration process. Such a continuum 
overcomes the debate over legalistic definitions of refugees and allows for a broad range of 
constraints on the decision-making process". BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying 
human migrations caused by environmental change. Population and Environment, Vol. 23, No. 5. 
Human Sciences Press, Inc. Sam Houston State University, 2002, p. 468. 
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Da análise de Diane C. Bates, retiramos que, para se chegar a uma definição 

para "refugiado ambiental", devem ser analisadas as causas e o contexto em que se 

originou esse deslocamento e, dessa análise, verificar em que grau se encontra o 

poder de decisão sobre a migração.  

O problema que se apresenta é que, como a própria Daine C. Bates concluiu, 

são as populações mais pobres as mais vulneráveis aos efeitos da degradação 

ambiental e, assim, estão mais propensas à migração.  

Mas é exatamente nas hipóteses de deterioração ambiental progressiva (a do 

terceiro tipo apresentado por Diane C. Bates) que a autora exclui de um possível 

reconhecimento como "refugiado ambiental" por entender haver certa liberdade de 

decisão do indivíduo quanto à decisão de migrar.     

Esta questão, saber se as pessoas se deslocaram voluntariamente ou não, 

tem implicações legais distintas e de grande magnitude. No caso dos movimentos 

voluntários, quer dentro, quer fora de um país, uma vez mais o Direito Internacional 

dos Refugiados não se aplica; o que se aplica é o Direito Internacional das 

Migrações.   

Mas, quando tratamos de "refugiados ambientais" a realidade é que o impacto 

de um evento ambiental sobre a população, quer se trate de desastre, degradação 

progressiva do ambiente ou outro, pode assumir diferentes gradientes que se 

alteram dependendo da capacidade de resposta, geralmente política e econômica, 

do Estado em que ocorreu tal evento e, ainda, numa razão totalmente 

desproporcionada em relação à geração do problema.  

Segundo Susana Borrás Pentinat, a ação humana sobre o ambiente está 

agravando a intensidade dos desastres naturais e serão os países menos 

desenvolvidos os que mais sofrerão com as suas consequências. Aponta ainda a 

autora, com base em estudo da ONU de 1998, que 96% das mortes causadas por 

desastres ambientais ocorrem em 66% da população dos países mais pobres do 

mundo 412. 

Segundo José Manuel Pureza, estima-se que dos cem primeiros países que 

vão sofrer alterações climáticas que possam resultar em deslocamentos 

                                                           
412

 "Además, el impacto humano en el medio ambiente está agravando la intensidad de los desastres 
naturales y son los países menos desarrollados quienes más sufren las consecuencias. Un estudio de 
la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres ocurren en el 66% de la 
población de los países más pobres del mundo". BORRAS PENTINAT, Susana. Refugiados 
ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del medio ambiente. Rev. derecho 
(Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006.    
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populacionais não há um só que seja parte da lista dos países desenvolvidos e 

industrializados e, ainda, que esses cem países terão contribuído com cerca de 3% 

para a totalidade de emissões de CO2 para a atmosfera 413.  

O autor ressalta que sobre esses países recai uma dupla vulnerabilidade 

porque 

[...] por um lado, são países cujas condições naturais em termos 
climáticos, de altitude, de morfologia, de recorte de costa, os tornam 
particularmente vulneráveis e a isso acresce a sua condição 
económico-social que potencializa os efeitos destas mesmas 
situações, seja de catástrofe natural, seja, sobretudo, das alterações 
climáticas induzidas por fenómenos de alcance mais geral. 414 

Partindo do entendimento de vulnerabilidade como "o grau segundo o qual um 

sistema é susceptível ou incapaz de suportar efeitos diversos das mudanças 

climáticas, incluindo variabilidade climática e seus extremos", de acordo com o 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 415, a dupla 

vulnerabilidade mencionada por José Manuel Pureza é denominada por Carolina de 

Abreu Batista Claro como vulnerabilidades socioambientais.  

Para a autora "a migração motivada pelo meio ambiente está diretamente 

relacionada à vulnerabilidade ambiental associada a um certo grau de 

vulnerabilidade social" 416 e, assim, entende que o termo vulnerabilidade, em casos 

de alterações climáticas e seus efeitos, não se restringe às alterações climáticas, 

podendo o seu conceito ser aplicado ao meio ambiente de uma forma geral, seja a 

vulnerabilidade do próprio ambiente diante do distúrbio seja a vulnerabilidade da 

                                                           
413

 PUREZA, José Manuel. Respostas às consequências humanitárias das alterações climáticas: 
migrações, deslocações forçadas e apatridia (instrumentos jurídicos, protecção e soluções 
duradouras. In: CPR (Conselho Português para os Refugiados). Refugiados e deslocados 
ambientais: o lado humano das alterações climáticas. Actas do IX Congresso Internacional do 
Conselho Português para os Refugiados. Lisboa/Portugal: CPR, 2010, p. 47. 
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 PUREZA, José Manuel. Respostas às consequências humanitárias das alterações climáticas: 
migrações, deslocações forçadas e apatridia (instrumentos jurídicos, protecção e soluções 
duradouras. In: CPR (Conselho Português para os Refugiados). Refugiados e deslocados 
ambientais: o lado humano das alterações climáticas. Actas do IX Congresso Internacional do 
Conselho Português para os Refugiados. Lisboa/Portugal: CPR, 2010, p. 47. 
415

 "Vulnerability is the degree to which a system is susceptible to, and unable to cope with, adverse 
effects of climate change, including climate variability and extremes". IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change). Climate Change 2007: Synthesis Report. Disponível em: 
<http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/annexessglossary-r-z.html> Acesso em 18 mar. 
2013. 
416

 CLARO, Carolina de Abreu Batista. O aporte jurídico do direito dos refugiados e a proteção 
internacional dos "refugiados ambientais". In: 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. André de 
Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de Almeida (Org.) - São Paulo: CL-A Cultural, 
2011, p. 248. 
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sociedade como um todo diante dos efeitos do evento ambiental. Nas palavras da 

autora:      

Vulnerabilidade pode então ser definida como o grau segundo o qual 
um sistema está susceptível a um distúrbio, assim como sua aptidão 
para lidar com os efeitos adversos deste; o mencionado sistema 
pode ser tanto ambiental quanto humano - por isso falar-se em 
vulnerabilidade ambiental e em vulnerabilidade social, ou, 
simplesmente, em vulnerabilidade socioambiental. No caso da 
vulnerabilidade social, são mais facilmente identificáveis a pobreza e 
a ausência estatal em relação à sociedade, enquanto a 
vulnerabilidade ambiental pode ser causada por eventos naturais ou 
por interferência humana. Considerando vulnerabilidades 
socioambientais específicas, as estimativas sugerem que os maiores 
fluxos de "refugiados ambientais" são e serão provenientes de países 
em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 417   

Neste ponto encontramos uma convergência entre fatores ambientais, 

econômicos, políticos e sociais a impactar a população vitimada, o que dificulta o 

estabelecimento de critérios específicos que possibilitem a identificação de uma 

determinada pessoa ou de um determinado grupo como "refugiado" unicamente por 

razões ambientais e, ainda, se essa pessoa ou grupo de pessoas, diante do evento 

ambiental e diante de uma maior ou menor capacidade de resposta a essas 

mudanças ambientais, foram de fato obrigados ao deslocamento ou o fizeram com 

uma certa margem de liberdade de escolha nessa migração. 

Tal é o liame entre os fatores alterações climáticas, pobreza e deslocamentos, 

que o geógrafo William B. Wood chega a sustentar que a expressão "refugiados 

ambientais" já não seria mais suficiente para designar esse fenômeno, passando a 

defender a utilização da expressão "eco-migrantes" a qual, com o prefixo ―eco‖, 

passaria a demonstrar a profunda interseção entre fatores ecológicos e econômicos 

como motivadores de deslocamentos forçados 418. 

Ocorre que essa miscigenação entre migrantes econômicos e migrantes 

ambientais acaba por se tornar mais um motivo de exclusão do que inclusão de 

novas categorias de refugiados, posto que migrantes econômicos e refugiados têm 
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direitos diferentes. Perante os migrantes econômicos, os Estados não são obrigados 

a lhes permitir a entrada e a mantê-los nos seus territórios. Em se tratando de 

refugiados, há obrigações inarredáveis dos Estados. Se alguém receia perseguição 

é refugiado, e se vier para um país, esse país é obrigado a permitir, colocando a 

questão de forma muito simplista, a sua permanência no seu território.  

Nesse sentido direciona o Manual do ACNUR ao distinguir migrantes por 

motivos econômicos e refugiados. Conforme o parágrafo 62 do mencionado manual:  

Um migrante é uma pessoa que, por outras razões que não as 
mencionadas na definição, deixa voluntariamente o seu país para 
se instalar algures. Pode ser motivado pelo desejo de mudança ou 
de aventura, ou por razões familiares ou outras razões de caráter 
pessoal. Se é motivado exclusivamente por razões econômicas, 
trata-se de um migrante e não de um refugiado. 419 (grifo nosso) 

Dessa forma, quando tratamos de migrantes que de forma voluntária e 

movidos exclusivamente por razões econômicas, estamos diante de um migrante 

econômico.  

Mas, como reconhece o próprio ACNUR, mesmo entre migrantes por motivos 

econômicos e refugiados a distinção é, por vezes, confusa. Conforme os parágrafos 

63 e 64 do Manual do ACNUR:  

(63). A distinção entre um migrante por motivos econômicos e um 
refugiado é, no entanto, por vezes confusa, do mesmo modo que o 
Manual do ACNUR distinção entre medidas econômicas e políticas 
no país de origem do requerente nem sempre é clara. Por detrás de 
medidas econômicas que afetam uma pessoa no seu modo de vida, 
pode haver objetivos ou intenções raciais, religiosas ou políticas 
dirigidas contra um grupo particular. Quando as medidas econômicas 
comprometem a sobrevivência econômica de um segmento particular 
da população (por exemplo, impedimento do direito ao comércio, 
impostos discriminatórios sobre um grupo étnico ou religioso 
específico), as vítimas destas medidas podem, tendo em conta as 
circunstâncias, tornar-se refugiados ao deixarem o país. 
(64). A questão de se saber se o mesmo se aplica às vítimas de 
medidas econômicas gerais (i.e., as que se aplicam a toda a 
população sem discriminação) dependerá das circunstâncias de cada 
caso. As objeções às medidas econômicas gerais não são, por si só, 
razão para requerer o estatuto de refugiado. Mas por outro lado, o 
que à primeira vista parece ser principalmente uma razão econômica 
para deixar o seu país pode, na realidade, envolver um aspecto 
político, podendo acontecer que as opiniões políticas do indivíduo o 
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exponham a graves consequências, mais do que as suas objeções 
às medidas econômicas propriamente ditas. 420 

Esse conjunto de motivações mistas, onde a linha divisória entre o caráter 

voluntário ou forçado da migração nem sempre pode ser facilmente apontada, 

formando os já mencionados "fluxos migratórios mistos", torna-se a característica da 

migração contemporânea.  São movimentos complexos, compostos por indivíduos 

com múltiplas motivações para o deslocamento, com necessidades e perfis 

diferenciados, mas, geralmente, todos expostos aos mesmos riscos e abusos, como 

bem coloca Renato Zerbini Ribeiro Leão: 

A migração do século XXI é marcada pelos fluxos migratórios mistos. 
A principal característica dos fluxos migratórios mistos radica na 
natureza irregular e nos múltiplos fatores que impulsionam esses 
movimentos, nas necessidades e perfis diferenciados das pessoas 
neles envolvidas. São movimentos complexos de pessoas porque 
nele podem estar juntos solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes 
econômicos e de todo tipo. Nestes, perfilam-se: menores não 
acompanhados, migrantes por causas ambientais, migrantes vítimas 
de tráfico ou de trato exploratório de pessoas etc. Esses fluxos 
chamam a atenção porque geralmente decorrem de emergências, a 
partir de um único episódio migratório ou de uma série de episódios 
nos quais um grupo de migrantes chega de forma irregular a um 
determinado lugar de destino. [...] Os fluxos mistos não são estáticos. 
Pelo contrário, durante o curso do processo migratório apresentam-
se transformações e surge novos desafios. Também podem mudar 
as razões do movimento, complicando a avaliação do estatuto 
jurídico da pessoa neles envolvida. Por exemplo, um indivíduo pode 
começar sua viagem como refugiado, mas logo decide abandonar o 
primeiro país de asilo e emigrar de maneira irregular, frequentemente 
por meio de uma rede de tráfico de migrantes, para prosseguir até o 
destino definitivo. Esses movimentos secundários apresentam uma 
série de inquietações, como, por exemplo, a viabilidade de 
permanência no primeiro país de asilo. Os movimentos migratórios 
em muitas regiões, incluindo as Américas, tornaram-se mais 
complexos nos últimos anos. Cada vez são mais ―mistos‖. Ou seja, 
as pessoas viajam juntas, utilizam os mesmos meios de transportes, 
valem se dos mesmos traficantes e estão expostas aos mesmos 
riscos e abusos. 421  

 

A situação se torna ainda mais complexa quando tratamos de "refugiados 

ambientais". Apontar de forma exaustiva e detalhada todos os eventos ambientais 

que possam causar um impacto tal sobre uma pessoa ou sobre um grupo de 
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pessoas que sejam, de per si, o fundamento para um reconhecimento da 

necessidade de proteção perante o sistema jurídico internacional, não tem 

conseguido alcançar êxito, mesmo porque, como se procurou demonstrar, um 

mesmo evento ambiental pode gerar impactos distintos sobre a população afetada, 

dependendo de múltiplos fatores, especialmente, econômico-sociais, os quais, por 

sua vez, exercerão peso considerável sobre a decisão de migrar ou de não migrar.    

Em 1996, Norman Myers e Jennifer Kent também propuseram uma 

diferenciação entre migrantes econômicos e "refugiados ambientais": os migrantes 

econômicos seriam aqueles que se deslocam por motivos essencialmente 

econômicos enquanto os "refugiados ambientais" seriam aqueles que se deslocam 

por motivos basicamente ambientais, mesmo que aliados em certa medida à 

questão econômica. Isso porque, segundo os autores:  

Muitas vezes, é difícil, diferenciar entre os refugiados impulsionados 
por fatores ambientais daqueles impelidos por problemas 
econômicos. Em certos casos, e especialmente no que diz respeito 
aos refugiados que ultrapassam as fronteiras de seus países, 
pessoas que se encontram em situações econômicas modestas, mas 
toleráveis, sentem-se atraídas pela oportunidade econômica de 
desfrutar de uma vida melhor. Eles são mais motivados por uma 
promessa econômica do que por problemas ambientais. [...] Mas 
essas pessoas que migram em decorrência da pobreza, são, 
também, frequentemente motivadas por fatores com raizes na 
degradação ambiental. Na verdade, é a sua situação ambiental, tanto 
quanto qualquer outro fator, que a torna economicamente 
empobrecida. Isso geralmente se aplica a esses refugiados que 
migram para outra parte do seu próprio país ou para países vizinhos, 
onde as condições econômicas são um pouco melhores [...]. Neste 
caso, tendo a pobreza e a "vida sobre os limites ambientais" como a 
principal força motivadora, certamente pouco importa para os 
migrantes se são vistos primeiramente como refugiados ambientais 
ou como refugiados econômicos [...]. 422 (tradução nossa) 

Após tais considerações, em uma tentativa de estabelecer uma definição mais 

ampla para "refugiado ambiental" e, assim, fugir de uma definição restrita, Norman 
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Myers e Jennifer Kent identificam o "refugiado ambiental" simplesmente como as 

"pessoas que já não ganham o sustento seguro em suas terras tradicionais por 

causa do que são fatores principalmente ambientais de âmbito incomum" 423. Mas, 

depois dessa ampla definição, prosseguem os autores a identificar tais fatores: 

Esses fatores incluem a seca, a desertificação, desmatamentos, 
erosão do solo e outras formas de degradação dos solos; déficits de 
recursos, tais como a escassez de água, o declínio dos habitats 
urbanos através da sobrecarga maciça dos sistemas de cidade, 
problemas emergentes, tais como as mudanças climáticas, 
especialmente o aquecimento global, e desastres naturais como 
ciclones, tempestades e inundações, terremotos, com impactos 
agravados pela má gestão humana. Pode haver fatores adicionais 
que exacerbam os problemas ambientais e que muitas vezes 
resultam, em parte, de problemas ambientais: o crescimento 
populacional, pobreza generalizada, fome e doença pandêmica. 
Ainda há outros fatores que incluem as políticas de desenvolvimento 
deficiente e sistemas de governo que marginalizam o povo em 
sentido econômico, político, social e jurídico. Em determinadas 
circunstâncias, um número de fatores pode servir de ―gatilhos‖ 
imediatos da migração, por exemplo, grandes acidentes industriais e 
construção de grandes barragens. Desses fatores múltiplos, vários 
podem operar em conjunto, muitas vezes com impactos agravados. 
Diante dos problemas ambientais, pessoas envolvidas sentem 
que não tem alternativa senão a de buscar o sustento em outro 
lugar, dentro dos seus países ou em outros países, numa base 
semipermanente ou permanente. 424 (grifo e tradução nossa)  

Diante dessa profusão de fatores, muitas vezes convergentes e agravantes, 

emerge toda uma confusão terminológica, com implicações diretas e indesejáveis do 

ponto de vista jurídico, o que tem servido de argumento para se refutar as tentativas 

de adoção de uma solução ao problema dos "refugiados ambientais".  
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Como se procurou demonstrar, a falta de uma definição clara e objetiva sobre 

o termo "refugiado ambiental", está diretamente relacionada com as ambiguidades 

que envolvem o próprio fenômeno dos deslocamentos contemporâneos que, por 

isso mesmo, é considerado um dos maiores desafios de século XXI. 

Com estimativas que chegam a considerar que, nas próximas décadas, 

aproximadamente 200 milhões de pessoas serão obrigadas a se deslocar do local 

onde vivem em consequência direta de eventos ambientais (desastres, degradação, 

entre outros) 425, o mundo começa a conhecer uma nova categoria de "refugiados‖: 

aqueles que, devido a problemas ambientais, são obrigados a migrar para o interior 

ou para o exterior de seus países. 

Mais uma vez, a humanidade se vê diante de algo inesperado, até mesmo 

inimaginável, mas que, superando as expectativas, torna-se real. E diante dessa 

realidade deve se posicionar o direito. Mas qual a melhor forma de se regulamentar 

a situação dos "refugiados ambientais"?  
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4. POSICIONAMENTOS QUANTO À MELHOR FORMA DE PROTEÇÃO AOS 

"REFUGIADOS AMBIENTAIS" 

 

Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento considerável na frequência 

anual e na intensidade de desastres naturais em todo o globo. Somente nas duas 

últimas décadas o número de desastres naturais duplicou de 200 para mais de 400 

por ano e estão a aumentar 426.  

Segundo o Relatório Mundial sobre Desastres abordando a fome e a 

desnutrição 427, expedido, em 2011, pela Federação Internacional das Sociedades 

da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 428, constatou-se que o número de 

crises de segurança alimentar e nutricional desencadeadas principalmente por 

fatores climáticos ou ambientais também tem aumentado, sendo provável que esta 

tendência permaneça à medida que o impacto das alterações climáticas leve à maior 

volatilidade dos perigos relacionados com a meteorologia. Essas catástrofes naturais 

afetam milhões de pessoas por ano, contribuindo para o deslocamento global de 

pessoas em proporções que, em certos anos, já ultrapassaram aquele das pessoas 

deslocadas por guerras ou outros conflitos. 

Na edição de 2012, o Relatório Mundial sobre Desastres 429 centrou a sua 

atenção nas múltiplas e complexas causas que envolvem as migrações forçadas. 

Segundo o relatório, mais de 72 milhões de pessoas foram forçadas a migrar, numa 
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proporção de mais de um para cada 100 habitantes do planeta que tiveram de deixar 

a casa onde viviam ou mesmo mudar de país, constatando-se que cada vez mais 

pessoas se veem obrigadas a essa migração por diversos motivos como conflitos, 

perseguições, pobreza, fome, e, especialmente, em consequências de eventos 

ambientais, num fenômeno que se intensifica e que afeta, de uma ou outra forma, 

praticamente todos os países. 

Desses mais de 72 milhões de migrantes forçados, somente 15 milhões são 

considerados juridicamente sob o status de refugiados e estão sob a competência 

do ACNUR e, aproximadamente, um milhão de pessoas são solicitantes de asilo no 

aguardo de reconhecimento de sua condição jurídica de refugiado.    

Mais de 26 milhões pessoas compõem os deslocados internos em razão de 

conflitos armados ou de violência a direitos humanos, outros aproximadamente 15 

milhões compõem os deslocados internos por causas relacionadas às alterações e 

distúrbios ambientais.  

Por fim, aproximadamente 15 milhões de pessoas são deslocadas 

anualmente em razão de projetos de desenvolvimento.  

A tabela abaixo430 demonstra os indicativos correspondentes aos anos de 

2008 até 2011: 

           2008 2009 2010 2011 

Refugiados sob 
ACNUR 

10.50 10.40 10.55 10.40 

Solicitantes de  
asilo 

 0.95 0.85 0.87 

Palestinos sob 
UNRWA 

4.70 4.70 5.00 5.10 

TOTAL 
REFUGIADOS 

15.20 16.05 16.40 16.37 

IDPs (conflitos ou 
violência) 

26.00 27.10 27.50 26.40 

IDPs (Degradação 
natural) 

36.10 16.70 42.30 14.90 

TOTAL 
IDPs  

62.10 43.80 69.80 41.30 

INDUZIDOS PELO 
DESENVOLVIMENTO  

15.00 15.00 15.00 15.00 

TOTAL  
(em milhões) 

92.30 74.85 101.20 72.67 
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Especificamente quanto aos deslocamentos forçados em virtude de causas 

ambientais, veja-se, na figura abaixo 431, a linha, na cor azul, a ele correspondente 

em comparação aos demais deslocamentos:  

 

A flutuação drástica verificada no gráfico acima demonstra como eventos 

ambientais podem causar um aumento mais do que significativo nos deslocamentos 

de pessoas. Percebe-se que, nos anos de 2008 e 2010, o número de deslocados 

internos por causas ambientais superou todos os números relacionados aos demais 

deslocamentos. Em que pese não haver estatísticas precisas quanto ao número de 

pessoas que chegam a ultrapassar as fronteiras de seus Estados de origem em 

virtude de eventos ambientais, os dados apontados acima não deixam dúvidas de 

que se trata de situação presente e merecedora da atenção internacional.         

Diante de tais dados, questionamos: qual o verdadeiro papel do Direito 

Internacional nesse contexto e como atualizá-lo diante dessa nova realidade?  

Como explana José Manuel Pureza, advogando em defesa da incorporação 

jurídica da condição de "refugiado" aos atingidos por degradações de natureza 

ambiental,         

O Direito Internacional exprime nas suas normas, nas instituições 
que cria, nas soluções de regime que encontra, orientações que são 
ou não adoptadas pelos Estados, que são ou não são objecto de 
negociação entre os Estados. Creio ser evidente que a Convenção 
Internacional sobre o Estatuto do Refugiado, de 1951, é um texto que 
evidencia enormes virtualidades mas também fragilidades claras 
para este efeito. É consabidamente um texto que assenta numa 
visão do mundo à qual era preciso responder naquele momento. Era 
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a visão de um mundo dilacerado pela II Guerra Mundial com o 
fenómeno impressionante de multidões de refugiados e de apátridas 
que chocaram a humanidade. [...] É preciso que a Convenção de 
1951 seja interpretada de maneira actualista para a pôr ao 
serviço daquilo que é, nos nossos dias, um fenómeno 
absolutamente idêntico àquele a que ela procurou responder no 
seu tempo: as pessoas em fuga, em larga escala, por razões 
forçadas. Era isso que estava em causa em 1951 e aí a explicação 
era a diferença religiosa, a dissidência política ou a singularidade 
étnica. Nos nossos dias tudo isso se mantém como fundamento da 
protecção propiciada pelo estatuto de refugiado, mas soma-se um 
conjunto de outros factores a começar pelos conflitos armados e a 
incluir também as degradações de natureza ambiental. 432 (grifo 
nosso) 

Mas, para essa atualização, há um longo caminho a percorrer e as 

dificuldades são impostas de toda parte.  

Um dos argumentos teóricos mais apontados por aqueles que discursam pela 

inviabilidade de caracterização jurídica dos "refugiados ambientais" sugere que uma 

suposta inclusão desses "refugiados" no sistema internacional do Direito dos 

Refugiados acabaria por desvalorizar a proteção atual dos refugiados, a qual, 

alicerçada durante mais de meio século em situações estritamente políticas, 

religiosas e sociais, não faz referência à migração por fatores ambientais. Apontam, 

ainda, que a maioria dos deslocamentos por fatores ambientais ocorre dentro das 

fronteiras dos Estados e, estando os deslocados internos excluídos da proteção da 

Convenção de 1951, um alargamento do conceito de refugiados teria o potencial de 

incentivar o aumento dos movimentos populacionais.  

Outros apontam que, diante da evolução da proteção jurídica aos direitos 

humanos, essa nova categoria de pessoas já estaria protegida pelos instrumentos 

internacionais que resguardam esses direitos.   

Outra corrente de pensamento indica que a aprovação de uma Convenção 

específica, ou ao menos um protocolo facultativo, sobre o assunto teria o potencial 

de proporcionar maior proteção aos "refugiados ambientais", definindo o conceito 

com maior clareza e estipulando toda uma gama de direitos e obrigações aplicáveis 

a essa categoria específica.  
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Há, ainda, um posicionamento segundo o qual a efetivação de uma unificação 

entre o conceito de refugiados e o conceito de deslocado interno seria a melhor 

opção para a proteção tanto daqueles que são obrigados a se deslocar para fora de 

seus países de origem em razão de calamidades ambientais ou provocadas pelo 

homem quanto daqueles que permanecem nos limites territoriais de seus países, 

uma vez que a eles também seria estendida a proteção do Direito Internacional dos 

Refugiados.         

Por fim, há aqueles que sustentam já estar verificada essa proteção e, 

consequentemente, já estando os Estados obrigados a reconhecer os indivíduos 

vítimas de eventos ambientais como refugiados, em virtude de extensão do conceito 

que teria sido levada a cabo pela inserção, ao menos em termos regionais, de 

evento que perturbe a paz e a proteção dos direitos humanos pela Declaração de 

Cartagena de 1984.    

Procuramos demonstrar, a seguir, as principais bases e críticas a cada um 

desses posicionamentos.  

 

4.1. Inviabilidade de caracterização jurídica dos "refugiados ambientais" 

  

Segundo o último relatório estatístico publicado pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), sob o título "Tendências globais 2012: 

Deslocamento. O novo desafio do século XXI", no final de 2012 apontava-se a 

existência de 45,2 milhões de pessoas que, à força de conflitos e perseguições, 

viram-se obrigadas a se deslocar do local onde viviam para buscar proteção em 

outras plagas. Desse total, 15,4 milhões são refugiados, sendo que 10,5 milhões de 

pessoas estão sob a competência do ACNUR e 4,9 milhões de refugiados palestinos 

no Oriente Médio protegidos por outra agência da ONU, a United Nations Refief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). A esse número 

some-se, ainda, 28,8 milhões de pessoas que não ultrapassaram as fronteiras de 

seus países de origem, desses, 17,7 milhões estão sob a proteção do ACNUR e, 

ainda, há aproximadamente um milhão (937.000) de solicitantes de asilo 433. 

Diante de tal realidade, ainda que demonstrada unicamente por números, 

percebe-se a magnitude que emerge da questão dos refugiados atualmente. Para se 
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vislumbrar os desafios enfrentados pelos refugiados e pelos organismos 

internacionais, basta acessar as notícias veiculadas pelo site do ACNUR 434. São 

iraquianos, palestinos, sudaneses, somalis, sírios, nigerianos, congoleses, etíopes, 

homens, mulheres, crianças, pessoas humanas que perderam quase tudo, restando-

lhes apenas a esperança de obter ou recuperar os direitos essenciais que lhes foram 

negados em seus próprios países.   

Com todo o desenvolvimento econômico de grande parte dos territórios 

mundiais, aliado ao desenvolvimento do direito internacional e à consciência da 

necessidade de respeito a toda pessoa humana, era de se esperar, de maneira 

quase óbvia, que a história registrasse uma incessante ampliação da proteção aos 

refugiados, adequando-a a cada nova situação, vencendo a insurgência de cada 

novo desafio à garantia da dignidade da pessoa humana. 

No entanto, mais uma vez, o inimaginável toma forma de realidade, o 

―superado‖ retorna. As guerras, as perseguições políticas e religiosas, a intolerância 

de natureza étnica e religiosa, as ações xenófobas persistem, florescendo e 

acirrando sentimentos cruéis, desumanos ou, ainda não menos ameaçadores, 

sentimentos apáticos, indiferentes.  

Os refugiados passam ao status de indesejados, aqueles sobre os quais recai 

a pecha da ameaça à estabilidade econômica, social e, porque não, à dita 

―segurança nacional‖. Principalmente após os acontecimentos de 11 de setembro de 

2001, o que se vê é restrição do conceito de refugiado e ampliação do conceito de 

terrorista 435.  

Esse retrocesso à histeria xenófoba é bem apontado por Zygmunt Bauman. 

Discorrendo sobre várias manchetes veiculadas nos principais jornais diários que 

circularam na Grã-Bretanha após os ataques de 11 de setembro de 2001, o autor 

aponta a disposição dos tabloides em estabelecer conexões diretas entre refugiados 

e terroristas, mesmo diante da constatação de que nenhum dos terroristas de ―11 de 

setembro‖ fosse de fato refugiado ou estivesse em busca de asilo.  

[...] a figura da ―pessoa em busca de asilo‖, que antes estimulava a 
solidariedade humana e a urgência em ajudar, foi maculada e 
desonrada, e a própria ideia de ―asilo‖, antes questão de orgulho civil 
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e civilizado, foi reclassificada como uma horrorosa mistura de 
ingenuidade vexatória com irresponsabilidade criminosa.  436 

 

Dessa errônea ―associação de ideias‖ emerge, de forma camuflada, grave 

violação ao princípio de non-refoulement. Sob o pretexto de desconfiança do real 

motivo da solicitação de refúgio, vários países do mundo criaram campos de 

internamento do solicitante de refúgio, até que seja proferida a decisão final, são os 

chamados campos de refugiados ou, ainda, detenção administrativa 437.  

Esses "abrigos seguros" 438 representam, na perspectiva de Michel Agier, a 

obsessão de controle de muitos governos dos países de "acolhida" de refugiados, 

pois, ao "agrupá-los em campos em vez de deixá-los disseminados no seio da 

população [...] os campos representam uma das múltiplas ramificações da 

'sociedade de controle'" 439. Discorrendo sobre o triplo aspecto dessa internação em 

campos, cuidar, curar e controlar, prossegue o autor:  

[...] o princípio do care, cure and control aplica-se idealmente nos 
campos de refugiados, que são dispositivos policiais, alimentares e 
sanitários eficazes para o tratamento das massas vulneráveis. Se ali 
as vítimas são mantidas num mínimo de vida, isto é, segundo 
normas nutricionais de simples sobrevivência, elas também estão 
sob controle. 440 

Nessa nova perspectiva as fronteiras se fecham ou, quando muito, procuram 

reviver a ignóbil experiência e similitude entre os campos de refugiados e os campos 

de internação que funcionaram durante a Segunda Guerra, descritos por Hannah 

Arendt.   

O fato de virem a existir campos de concentração para os mesmos 
grupos em todos os países, embora houvesse diferenças 
consideráveis no tratamento dos internos, foi característica da época: 
se os nazistas confinavam uma pessoa num campo de concentração 
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e ela conseguisse fugir, digamos, para a Holanda, os holandeses a 
colocavam num campo de internação. 441  

Resistir a tais ―empreitadas‖ torna-se premente, principalmente diante da 

constatação de que os tais ―campos de refugiados‖ se transfiguram em soluções 

tanto imediatas e discriminatórias quanto ―inesperadamente‖ duradouras, como o 

constatado no ano de 2012, quando se ―comemorou‖ o 20º aniversário do maior 

campo de refugiados do mundo, em Dadaab, no nordeste do Quênia. O complexo 

que, em 1991, objetivava a instalação de 90.000 refugiados em fuga das 

consequências da guerra civil somali, hoje acolhe mais de 463.000 refugiados, 

incluindo cerca de 10 mil pessoas que formam a terceira geração, nascida em 

Dadaad, cujos pais eram refugiados que também nasceram nos campos 442. 

Mas, diante do cenário mundial da atualidade, principalmente após atentados 

terroristas efetuados no início do milênio, o que se vê é uma tendência dos Estados 

em fechar suas fronteiras e enrijecer as normas pertinentes à recepção de 

estrangeiros, tendência essa que atinge também os refugiados. Como acentua 

Renato Zerbini Ribeiro Leão: 

Merece acentuado destaque o fato de que, nos últimos anos, emerge 
de todo esse quadro de violência internacional uma inconsequente e 
ineficaz doutrina, sustentada em dois pilares que se retroalimentam, 
proporcionando um temerário cenário internacional. Estes pilares são 
a ―Guerra ao Terrorismo‖ e a ―Doutrina da Guerra Preventiva‖. Tais 
mecanismos doutrinários impositivos, supostamente dedicados a 
combater o terrorismo, nada mais são do que uma ode à força bruta, 
um tapa no multilateralismo e uma afronta ao direito internacional 
público. De início detectam-se duas grandes consequências desta 
doutrina, a serem contabilizadas a médio e longo prazo, capazes de 
impactar a temática do refúgio: a propagação de um caudal de ódio 
mundial e a diminuição da disposição dos ditos países ricos que 
defendem essa doutrina em acolher refugiados e refugiadas de 

algumas partes do planeta. 443 

Ante essa pré-disposição dos Estados em fechar suas fronteiras aos 

estrangeiros, mesmo àqueles que contam com a proteção fornecida pela Convenção 

de 1951, pouco espaço sobra para discussões acerca da possibilidade de inserção 

de novas modalidades de migração que possam vir a gerar o reconhecimento da 

                                                           
441

 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, p. 322. 
442

 Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/dadaab-o-maior-campo-de-

refugiados-do-mundo-completa-20-anos/> Acesso em 25 fev. 2013. 
443

 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil: comentários 
sobre as decisões do CONARE. Brasília: ACNUR/CONARE, 2007, p. 19. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/dadaab-o-maior-campo-de-refugiados-do-mundo-completa-20-anos/
http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/dadaab-o-maior-campo-de-refugiados-do-mundo-completa-20-anos/


166 
 

condição jurídica de refugiado como, por exemplo, os "refugiados ambientais" e, 

assim, gerar novas responsabilidades aos Estados. 

 Além dessa oposição dos Estados quanto a uma renegociação que possa 

ampliar os termos da Convenção de 1951, o que se percebe é que o fator ambiental, 

que deveria engendrar um sistema protetivo às pessoas, acaba por se tornar em 

mais um fator de exclusão, utilizado como discurso para não concessão de asilo, 

como bem sinaliza Susana Borras Pentinat 

Como a lei internacional atual não obriga os Estados a fornecer asilo 
a pessoas deslocadas por razões ambientais, os Estados 
frequentemente invocam fatores ambientais para excluir asilo. Esta 
situação leva à discriminação, gerada pela falta de reconhecimento 
legal de refugiados ambientais. 444  

Tendo por base um discurso respaldado no combate ao terrorismo, na 

segurança nacional, na ordem pública e na soberania, exclui-se o indivíduo do 

âmbito de proteção do direito. As solicitações de reconhecimento de status de 

refugiado pelos indivíduos que fogem de eventos ambientais, que deveriam gerar 

uma maior preocupação com as necessidades desses indivíduos, acabam por 

apregoar a caracterização dessas pessoas como imigrantes ilegais. 

Fugindo desse discurso político de exclusão, mas com o mesmo escopo de 

descaracterização do conceito de "refugiado ambiental", os críticos à utilização 

dessa expressão sustentam, também, argumentos de ordem jurídica e prática. 

JoAnn McGregor, citada por Ivanilson Paulo Correa Raiol como uma das mais 

contundentes críticas ao emprego da expressão "refugiado ambiental" por considerar 

o termo mal definido, legalmente confuso e sem sentido 445, apresenta três razões 

que demonstrariam a inutilidade do uso da expressão "refugiado ambiental". 

A primeira delas diz respeito à dificuldade no isolamento da causa ambiental 

das causas políticas e econômicas. Segundo JoAnn McGregor, "estudos das reais 

decisões que levam os migrantes a fugir mostram que elas são comumente muito 

mais complicadas do que a simples causa ambiental que o termo 'refugiado 

ambiental' pode enganosamente sugerir" 446.  
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De fato, quando tratamos da problemática sobre a formulação de uma 

definição para "refugiado ambiental", constatou-se que as causas geradoras de 

fluxos de "refugiados ambientais" são bastante amplas e apresentam uma 

multicausalidade, havendo muita dificuldade no isolamento de suas causas.  

Refutando esse argumento de JoAnn McGregor, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, 

assevera que  

[...] quando se fala em refugiado ambiental, o que se está 
defendendo é a existência de uma causa imediata para o 
deslocamento humano forçado. Assim, não importa que o declínio 
agrícola de uma região, por causa da seca, geradora de fome e 
miséria, tenha surgido como decorrência de uma política desastrosa 
do governo ou mesmo pela ausência de políticas públicas 
governamentais, porque o fundamental é que esse fenômeno possa 
ser classificado como verdadeiro "distúrbio ambiental" que coloque 
em risco as condições de existência da pessoa, ou, dito de forma 
mais ampla, que ameace ou viole os direitos humanos. [...] 
diferentemente do que pensa McGregor, o que enfraquece a tutela 
dos refugiados não é a adoção de um conceito de refugiado 
ambiental, mas, a manutenção dos termos que a Convenção de 1951 
consagrou para a proteção das pessoas "perseguidas" [...]. 447      

Dessa forma, é exatamente pela sobreposição de causas que se verifica na 

geração de "refugiados ambientais" que se defende a necessidade de seu 

reconhecimento e de disciplina no campo legal.     

O segundo argumento utilizado por JoAnn McGregor para demonstrar a 

inviabilidade do termo de "refugiado ambiental" diz respeito à limitação conceitual 

imposta pela Convenção de 1951, sustentando que a melhor opção seria a 

aplicação de critérios mais amplos, alicerçados em direitos humanos, passando essa 

categoria a ser "definida em termos de violações de direitos humanos" 448.  No 

sentido colocado por JoAnn McGregor, a colocação do adjetivo "ambiental" acabaria 

por dificultar uma interpretação mais ampla da definição de refugiado, calcada em 

direitos humanos, representando um enfraquecimento das tendências atuais de 

aplicar critérios amplos de direitos humanos 449. 

Como será abordado no tópico subsequente, há autores que procuram 

demonstrar que, diante da evolução do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
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já se encontra assegurada a proteção jurídica aos "refugiados ambientais". 

Entretanto, como se verá, mesmo para os defensores de que os direitos humanos já 

reconhecidos internacionalmente constituem a base para uma ampliação do 

conceito de ―refugiado ambiental‖, não se afasta a necessidade de se estabelecer 

um tratamento jurídico em âmbito global que possa proporcionar, de forma 

igualitária, uma solução digna e segura para os "refugiados ambientais". 

Como já apontado no decorrer da presente dissertação, a tendência atual no 

cenário global é a do policiamento maciço das fronteiras e a restrição, quando não 

completa interrupção, da prática de recebimento de estrangeiros, ao que Zigmunt 

Bauman denomina por sentimento antiimigrante 450.  

Como bem se expressou Neide Lopes Patarra, na "globalização, os capitais, a 

tecnologia e os bens circulam livremente, mas as pessoas não [...]" 451, além do que, 

a manutenção de uma legislação restritiva quanto ao ingresso de imigrantes também 

se apresenta como um mercado bastante lucrativo, como se pode observar pelos 

comentários pertinentes formulados por Rosita Milesi:  

A quem beneficia a continuidade de uma legislação restritiva quanto 
ao ingresso dos imigrantes? Esta questão não é meramente retórica, 
pois, de fato, as quotas de migração e o estabelecimento de critérios 
elitizados e elitizantes de seleção, ou o fechamento total das 
fronteiras de um país a determinada nacionalidade produzem 
diversas distorções: a) A corrupção de funcionários dos serviços de 
migração, se não é generalizada, também não se pode afirmar que 
seja incomum, e isso resulta em favorecimento dos que possuem 
mais recursos; b) Todos os tipos de atravessadores, tais como os 
―coiotes‖ na fronteira do México com os Estados Unidos, e a 
formação de uma rede de tráfico de pessoas movimentam uma 
verdadeira ―indústria da migração‖, onde não há garantias, onde a 
violência e a morte estão frequentemente presentes; c) Nas regiões 
para onde os imigrantes se dirigem, há um vasto mercado ―informal‖, 
onde não existem direitos sociais e trabalhistas, os salários estão 
abaixo da média local e o desemprego é uma ameaça constante; não 
são apenas os bares e pequenas empresas que usam este tipo de 
mão de obra. Empresas de grande porte o adotam confiantes na 
impunidade ou no silêncio que a condição de imigrantes ―ilegais‖ 
impõe aos trabalhadores. d) Beneficia as máfias que trabalham com 
o tráfico de drogas e a prostituição, torna-se impossível saber quem 
são os mortos ou desaparecidos, e o lucro é muitas vezes superior 
ao investimento. Segundo Andrea Freitas, ―o tráfico ilegal de 
imigrantes é um negócio multimilionário que rende entre US$ 5 
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bilhões e US$ 7 bilhões, mais lucrativo e menos arriscado para as 
máfias do que drogas, armas ou carros roubados [...]". 452  

Constata-se, assim, que a situação dos "refugiados ambientais", tomados 

como imigrantes ilegais 453, a depender unicamente das liberalidades e 

conveniências políticas, será tratada sob a lógica do mercado e não sob o respeito 

aos Direitos Humanos. Nesse sentido, mister se faz citar, corroborando com ele, as 

observações de Ivanilson Paulo Corrêa Raiol:  

[...] qualquer acréscimo que se faça ao substantivo refugiado deve 
ser visto não como um enfraquecimento das tendências de 
determinação do status de refugiado, com fundamento em direitos 
humanos, como imagina McGregor, mas, antes, como uma 
estratégia para inclusão de novas pessoas sob o abrigo do sistema 
internacional de proteção de refugiados. Nesse sentido, o que se 
busca ao utilizar a expressão refugiado ambiental é uma garantia 
mais firme e concreta de que os milhões de seres humanos, 
colocados em mobilidade compulsória, receberão o cuidado e a 
assistência da comunidade das nações, para salvaguarda de seus 
interesses mais básicos, tais como, habitação, alimentação, saúde, 
educação, segurança e, sobretudo, o respeito à dignidade da pessoa 
humano do refugiado. No atual cenário internacional, em que os 
Estados têm diminuídas suas capacidades de gestão política, diante 
da considerável perda de poder, ocasionada pelas "ondas de 
globalização", fica difícil imaginar que os países desenvolvidos e 
ricos admitam qualquer interpretação dessas mesmas constelações, 
de multidões de miseráveis em fuga dos Estados empobrecidos e 
atingidos, v.g., por catástrofes ambientais. 454    

Ainda a defender a inutilidade da definição de "refugiado ambiental", JoAnn 

McGregor argumenta, por derradeiro, que poderiam surgir problemas relacionados à 

responsabilidade internacional e governamental pela assistência humanitária a ser 

efetivada às pessoas na condição de "refugiados ambientais". Com base em 

memorando firmado entre o ACNUR e a Organização das Nações Unidas para 
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Ajuda Humanitária a Desastres, designada pela sigla UNDRO 455, datado de 1978, 

no qual se prevê que "a responsabilidade pela coordenação da prestação de ajuda 

humanitária para pessoas obrigadas a deixar suas casas, seja em razão de 

desastres naturais ou de outros tipos [...] deverá competir à UNDRO" 456, na opinião 

de McGregor, o reconhecimento do termo "refugiado ambiental" poderia levar a uma 

confusão entre os "diferentes tipos de serviços e responsabilidades institucionais" 

457. 

Mais uma vez refutando os argumentos de JoAnn McGregor, Ivanilson Paulo 

Corrêa Raiol, assevera que o reconhecimento da condição de refugiado aos 

deslocados por eventos ambientais não exime a responsabilidade dos demais 

órgãos que prestam assistência humanitária a essas vítimas, mas, sim, incumbiria o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) das atividades de 

coordenação dessas atividades. Como acentua o autor: 

[...] os argumentos de McGregor, que retratam uma mobilização 
articulada na defesa de pessoas alcançadas por desastres, 
coordenada pela UNDRO, valem quando se pensam em situações 
que ainda não evidenciaram motivos para o reconhecimento da 
condição de refugiado. Mas, partindo-se de desastres que se 
constituem em distúrbios ambientais, é evidente que a forma de 
prestação da tutela modifica-se, para que a coordenação das 
atividades de assistência e proteção humanitárias passe para o 
controle do ACNUR. Ora, esse fato não significa que as demais 
entidades deixarão de prestar a devida ajuda aos seres humanos 
atingidos por catástrofes ambientais, mas, isto sim, que o ACNUR 
será a entidade, no sistema de geral da Organização das Nações 
Unidas, responsável pela supervisão das ações restauradoras e 
protetoras da dignidade humana violada [...]. 458   

Embora concordemos com o posicionamento acima, a realidade demonstra 

que essa possibilidade de atribuição ao ACNUR das responsabilidades quanto aos 

"refugiados ambientais" acaba por se tornar em mais um argumento levantado 

contra o reconhecimento desse termo. 
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Seguindo a esteira de JoAnn McGregor, Fabiano L. de Menezes, embora 

reconheça que "a atividade humana é a principal causadora do aumento das 

mudanças climáticas e a que sofrerá os maiores impactos em decorrência da 

alteração climática", também se posiciona pela inviabilidade do conceito "refugiado 

ambiental" 459.   

Em sua contribuição crítica, além de levantar o debate acerca da limitação 

conceitual imposta pela Convenção de 1951 e da falta de interesse dos Estados, o 

autor ressalta que há oposição do próprio ACNUR com relação ao reconhecimento 

do conceito de "refugiado ambiental". 

Segundo Fabiano L. de Menezes, esse posicionamento do ACNUR pela não 

assunção da responsabilidade quanto aos "refugiados ambientais" se deve à sua 

limitada estrutura organizacional e às restrições de ordem financeira para tanto. Nas 

palavras do autor: 

Atualmente, com todas as restrições criadas na América do Norte e 
Europa, não há espaço para incluir o conceito ampliado desenvolvido 
no direito regional africano e latino-americano - que já tem mais de 
quarenta anos de evolução - dentro do direito internacional dos 
refugiados. E além da questão de limitação conceitual, existem 
obstáculos como a estrutura organizacional limitada do ACNUR e as 
suas restrições orçamentárias - os Estados não são obrigados a 
financiá-lo, a sua captação de fundos junto dos mesmos é feita de 
forma voluntária - que impossibilitaria proteger os refugiados 
ambientais. 460  

Calcado nesses argumentos teóricos e práticos, o autor defende que a 

"proteção legal que o deslocado por calamidades humanas ou naturais precisa é 

interna e não externa" 461 e que, em ocorrendo tais calamidades, a função do 

ACNUR seria a de "contribuir com o seu reconhecimento, auxiliando os governos 

locais a lidarem com os deslocados por calamidades humanas ou naturais" 462. 

Mesmo reconhecendo que o ACNUR já vem atuando, por meio da ampliação 

do seu mandato, junto aos deslocados internos 463, sustentar que, em casos de 

eventos ambientais geradores de "refugiados ambientais" deverão estes ficar 
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adstritos aos limites territoriais de seus países para que possam receber algum tipo 

de proteção, não parece condizer com os ditames da ampla proteção do ser humano 

defendida desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

O fato é que, mesmo para os deslocados internamente, a proteção à pessoa 

humana não é, na maioria das vezes, possível de ser efetivada. Alertando para a 

situação difícil que se encontram os deslocados internos, Cátia Silva sustenta a 

imprescindibilidade de um fortalecimento do papel das instituições nas ações 

protetivas aos refugiados e, em especial, aos "refugiados ambientais", que não são 

previstos pela lei nem sequer passíveis de terem sua situação indicada por dados 

estatísticos seguros.        

Mesmo assim, se para os refugiados há uma lei que os protege – 
mesmo que não totalmente –, no caso dos deslocados internos as 
condições são muito piores. Desde logo porque quem tem de os 
proteger já não é o Estado terceiro, que os iria acolher, mas é o seu 
próprio Estado. Isto quando a situação em que se encontram pode 
derivar de acções humanas e não apenas de acidentes naturais. Há 
vários casos de rios que são contaminados, de acesso à água que é 
negado, entre outras situações de deslocados ambientais que só o 
são por culpa do seu próprio Estado. Isto para dizer que os 
deslocados internos, muitas vezes, não recebem a protecção que 
deveriam receber do seu país e isto pode acontecer tanto por 
incapacidade, como por vontade deliberada – disto são exemplo 
diversas etnias e raças que são discriminadas no seu próprio país. 
Esta situação é tanto mais grave se olharmos para as estatísticas do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
de final de 2009, que indicavam que o número de refugiados 
existente era de cerca de 10 milhões (10.396.540), enquanto os 
deslocados internos (protegidos ou assistidos pelo ACNUR) 
ascendiam aos 15 milhões (15.628.057). E estes números não 
representam, nem de perto, nem de longe, a realidade total, 
conforme indica o próprio ACNUR, que informa que são os números 
possíveis de registrar. Com isto pretendo alertar para o facto de o 
número de refugiados, que são protegidos pela lei, ser cada vez 
menor em relação àqueles que precisam de outros tipos de 
protecção porque a lei não os protege. Ou seja, há cada vez mais 
pessoas que se encontram fora da protecção legal e, por isso, é 
fundamental reforçar o papel das instituições, sejam nacionais ou 
internacionais, sejam governamentais, como o ACNUR, ou não 
governamentais, como a Amnistia Internacional. Um reforço 
essencial no caso dos refugiados ambientais, que não têm sequer 
um estatuto definido. E mesmo no caso dos refugiados, porque, 
como referido, nem sempre os Estados cumprem as obrigações 
ratificadas. 464  
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Diante dessa situação em que se encontram os "refugiados ambientais", há a 

necessidade de se encontrarem formas de se garantir aos indivíduos um patamar 

mínimo legal que lhes ofereça uma proteção jurídica condizente com a condição de 

ser humano, independentemente do motivo que gerou a sua movimentação e 

independentemente de essa movimentação se dar interna ou externamente ao seu 

país, não havendo como se sustentar, principalmente em motivos de ordem 

financeira, que o conceito de "refugiado ambiental" deve ser rechaçado da literatura, 

como pretende Fabiano L. de Menezes. 

 

4.2. Conexão com os direitos humanos 

 

A definição jurídica de refugiado constante na Convenção de 1951 não 

engloba aqueles que são forçados a sair de seus países de origem em razão de 

desastres naturais ou de quaisquer outras situações de perigo causadas pelas 

alterações climáticas. Essa exclusão é atribuída, especialmente, pela ênfase na 

indispensabilidade do critério "fundado temor de perseguição" que praticamente 

elimina qualquer possibilidade de que o motivo ambiental possa gerar uma nova 

categoria de refugiados. Isso porque, à época da redação da Convenção de 1951, 

não se tinha em mente a problemática ambiental nem tampouco a questão da 

proteção dos "refugiados ambientais", pois a intenção era definir refugiados como 

pessoas que temiam uma perseguição pelos motivos que acabou por elencar. 

Embora a definição de refugiado contida na Convenção de 1951 não 

comporte, prima facie, a abrangência dos "refugiados ambientais", há autores que 

sugerem a possibilidade de se fazer uma conexão entre a definição de 1951 com os 

direitos humanos. Nessa perspectiva, propõem-se estender a definição de refugiado 

de 1951 ao longo de linhas de direitos humanos para solucionar o problema dos 

"refugiados ambientais", tomando-se por base os direitos enunciados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o posterior desenvolvimento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. 

Esse posicionamento parte do entendimento de que, à medida que os cinco 

motivos contidos na definição de refugiado pela Convenção de 1951 (raça, religião, 

nacionalidade, grupo social e opinião política) são todos direitos enunciados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Convenção de 1951 também 
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poderia reconhecer o direito de buscar asilo para abranger também outras pessoas 

que se vissem num estado de negação de direitos humanos, sob as expressões "ou 

de outra natureza" e "ou qualquer outra condição" constantes no artigo II (1) da 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 465.  

Da Declaração Universal de 1948 também se invoca o disposto em seu artigo 

XXV, ao dispor que "Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar [...]", como base vinculada aos 

direitos humanos para a extensão conceitual de refugiado estabelecida pela 

Convenção de 1951 aos "refugiados ambientais".     

Ademais, tanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos como o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, 

reconhecem o direito inerente a todos os povos de gozar e utilizar plena e livremente 

suas riquezas e recursos naturais e que, em nenhum caso, pode um povo ser 

privado de seus próprios meios de subsistência 466.   

Susana Borrás Pentinat, defensora da necessidade de ampliação do conceito 

de refugiado com base nos direitos humanos para abarcar também outras categorias 

de refugiados, como é o caso dos "refugiados ambientais", uma vez que "desde a 

adoção da Convenção de Genebra de 51, como um marco jurídico para os 

refugiados, a paisagem, a natureza e a origem dos refugiados não é mais apenas 

aquele fugindo dos regimes repressivos políticos ou de conflitos armados" 467, 

também cita a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972 e 

a Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, dentre outros, como 

documentos de direitos humanos a embasar essa ampliação: 

A extensão conceitual de refugiado estabelecida na Convenção de 
1951 pode ser fornecida por uma conexão com a proteção dos 
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direitos humanos. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 
de 1951, reconhece o direito de buscar asilo, como reconhecido pelo 
artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.  
Também no artigo 25 estabelece que "toda pessoa tem direito a um 
padrão de vida adequado para a saúde e de sua família, saúde e 
bem-estar ...".  O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, de 1966, continuam a se referir ao direito inerente de toda 
pessoa de desfrutar e utilizar plena e livremente dos recursos 
naturais e que ninguém será privado de sua subsistência.  Assim, 
surge o direito humano a um meio ambiente saudável, por 
disposições expressas sobre a necessidade de melhorar o meio 
ambiente como um dos requisitos para o bom desenvolvimento da 
pessoa. Também a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, de Estocolmo de 1972, estabelece, em seu 
Princípio I, que a pessoa tem o direito fundamental de liberdade, 
igualdade e gozo de "condições de vida satisfatórias em um 
ambiente de qualidade, que lhes permita viver com dignidade e bem-
estar", e tem a obrigação solene, em troca deste direito, "... em 
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e 
futuras." O preâmbulo da mesma Declaração, em seus parágrafos 1 
e 2, afirma que "os dois aspectos o ambiente humano, o natural e o 
artificial, são essenciais para o bem-estar e para o gozo dos direitos 
humanos fundamentais, inclusive o direito à vida", acrescentando 
que "a proteção e melhoria do ambiente humano é uma questão 
fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento 
econômico em todo o mundo, [...] e um dever de todos os governos."  
A Assembleia Geral da ONU também proclamou na Carta Mundial 
para a Natureza, de 1982, que "A humanidade é parte da natureza e 
da vida depende do funcionamento ininterrupto dos sistemas naturais 
que garantem o fornecimento de energia e nutrientes." Em outra 
resolução, de nº 45/1994, aprovada em 14 de dezembro de 1990, a 
Assembleia Geral da ONU declara que todos têm o direito de viver 
em um ambiente adequado para garantir a sua saúde e bem-estar. 
Também é necessário apontar a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, realizada em Viena, em 1993.  Esta Conferência aprovou 
uma Declaração e Programa de Ação, que liga o direito fundamental 
para o desenvolvimento com o meio ambiente (parágrafo 11) e 
reconhece que despejo ilegal de certas substâncias podem afetar os 
direitos à vida e à saúde. 468  (tradução nossa) 
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proporcionarse por una vinculación con la protección de los derechos humanos. La Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce el derecho a buscar la seguridad, tal y como 
reconoce el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. También en su 
artículo 25, se establece que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar... El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 siguen 
haciendo referencia al derecho inherente de toda persona a disfrutar y utilizar plena y libremente de 
los recursos naturales y que ninguna persona puede ser privada de sus medios de subsistencia. De 
esta forma se perfila el derecho humano a un medio ambiente saludable, mediante disposiciones 
expresas a la necesidad de mejorar el medio ambiente como uno de los requisitos para el adecuado 
desarrollo de la persona. También la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de 
Estocolmo de 1972 establece, en su Principio I, que la persona tiene el derecho fundamental a la 

libertad, la igualdad y el disfrute de“condiciones de vida satisfactorias en un medio ambiente cuya 



176 
 

No plano nacional, Érika Pires Ramos também sustenta que os "refugiados 

ambientais" têm sua proteção assegurada pelos instrumentos universais, 

principalmente em razão do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 

previsto por esses instrumentos gerais. A autora, entretanto, logo após essa 

assertiva, ressalva que o conceito tradicional de refugiado deve ser revisado para 

incluir a "motivação ambiental ou climática" entre as hipóteses de concessão de 

refúgio, requerendo um tratamento diferenciado pelo Direito Internacional, além 

daquele já conferido pelos instrumentos gerais de direitos humanos. No dizer da 

autora:  

Todavia, há que se estabelecer com a devida urgência o tratamento 
jurídico – global, justo e equitativo – para essa categoria, de modo a 
proporcionar, sem qualquer discriminação, o atendimento a suas 
necessidades especiais e prementes, estabelecendo-se um 
compromisso global baseado na responsabilidade compartilhada 
entre os Estados e na solidariedade entre atores estatais e não 
estatais com relação a todas as pessoas forçadas a abandonar suas 
raízes para salvar a própria vida e buscar proteção fora de seus 
locais de residência, gravemente comprometidos pela degradação do 
meio ambiente. 469  

Percebe-se, assim, que embora uma conexão com os direitos humanos possa 

fornecer uma base para a proteção dos "refugiados ambientais", por si só ela não se 

demonstra suficiente para superar a problemática dos "refugiados ambientais", não 
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Asamblea General de Naciones Unidas también proclama en la Carta Mundial de la Naturaleza de 
1982 que la Humanidad es una parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento 
ininterrumpido de los sistemas naturales que aseguran el suministro de energía y nutrientes. En otra 
Resolución, la 45/1994, aprobada el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones 
Unidas declara que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para 
garantizar su salud y su bienestar. También es necesario apuntar la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. En esta Conferencia se adoptaron una Declaración 
y un Programa de Acción, que vincula el derecho fundamental al desarrollo con el medio ambiente 
(párrafo 11) y reconoce que el vertido ilícito de determinadas sustancias puede atentar contra los 
derechos a la vida y a la salud." BORRAS PENTINAT, Susana. Refugiados ambientales: el nuevo 
desafío del derecho internacional del medio ambiente. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 
2006. 
469

 Cumpre ressaltar que a autora, em sua tese, defende de forma mais específica a unificação entre 
o conceito clássico de refugiado e o conceito de deslocado interno, tema a ser abordado com maior 
deter em tópico relacionado à unificação dos conceito de deslocado interno e externo, ainda neste 
capítulo. RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011, p. 103. 
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representando a solução mais adequada ou a mais duradoura para os casos 

concretos. 

 

4.3. Tratado internacional específico  

 

Embora considerada a melhor opção dentre todas, a elaboração de um 

tratado internacional estabelecendo uma condição jurídica específica aos 

"refugiados ambientais", fornecendo um novo conteúdo, sentido e alcance a esse 

termo, ainda encontra muitas resistências, especialmente porque produz novas e 

maiores responsabilidades para os Estados e às organizações intergovernamentais.   

Em que pesem tais resistências, propostas de projetos voltados à elaboração 

de uma convenção estabelecendo um quadro normativo aplicável aos "refugiados 

ambientais" vêm tomando corpo.  

Visando superar as lacunas existentes no atual sistema de proteção dos 

direitos humanos, do direito humanitário e do direito dos refugiados, acerca da 

questão específica dos "refugiados ambientais", em 2008, foi apresentado um 

Projeto de Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Deslocados Ambientais. 

O Projeto, que em 2010 ganhou uma segunda versão 470, foi desenvolvido por 

um grupo de especialistas da Faculdade de Direito e de Ciências Econômicas da 

Universidade de Limoges, na França, juntamente com o CRIDEAU (Centre de 

recherche interdisciplinaire en droit de l‟environnement, de l‟aménagement et de 

l‟urbanisme) e o CRDP (Centre de recherche sur les droits de la personne), 

contando ainda com o apoio do CIDCE (Centre International de Droit Comparé de 

l‟Environnement).  

Após considerar que a situação do meio ambiente global é alarmante e que 

as vítimas que enfrentam a perda de seus lares por deterioração ambiental também 

têm sua dignidade atingida, ressaltando, ainda, a necessidade urgente de responder 

a essas situações, o Projeto de Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos 

Deslocados Ambientais estabelece, em seu artigo 1º, que tem por propósito 

"contribuir para a garantia dos direitos dos deslocados ambientais e organizar sua 

                                                           
470

 PRIEUR, Michel et al. Projet de convention relative au statut international des déplacés 
environnementaux. Deuxième version, 2010. Disponível em: 
<http://www.cidce.org/pdf/Projet%20de%20convention%20relative%20au%20statut%20international%
20des%20d%C3%A9plac%C3%A9s%20environnementaux%20(deuxi%C3%A8me%20version).pdf> 
Acesso em 18 mar. 2013.  
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recepção, bem como o seu eventual retorno, em aplicação do princípio da 

solidariedade" 471.   

Pelo projeto, propõe-se que estarão abrangidos pela Convenção Internacional 

relativa ao Estatuto dos Deslocados Ambientais o indivíduo, famílias e populações, 

temporária ou permanentemente deslocadas de suas residências habituais, em 

razão de desastres ambientais progressivos ou repentinos que afetaram suas 

condições de vida, levando-os forçosamente a se deslocarem (artigo 2º, "2") 472, 

abrangendo os deslocamentos internos e os deslocamentos entre Estados (artigo 3º) 

473.  

A proposta da Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Deslocados 

Ambientais garante direitos tanto aos já efetivamente deslocados ambientais, como, 

inter alia, o direito à água e à alimentação (artigo 11, 2) e o direito ao 

reconhecimento de sua personalidade jurídica e documentação eficaz ao exercício 

de direitos (artigo 11, 4) quanto às pessoas ameaçadas de deslocamento, como, 

inter alia, o direito à informação e à participação (artigo 8º) e o direito de viajar (artigo 

9º).   

A proposta também se destaca por prever a criação, no âmbito da 

Organização das Nações Unidas, de uma agência específica para tratar dos 

deslocados ambientais, a Agência Mundial para os Deslocados Ambientais, a fim de 

tornar eficazes os direitos previstos pela Convenção 474.             

Outro ponto de destaque é a previsão da criação de um Fundo Mundial 

específico para os deslocados ambientais que teria como missão implementar a 

assistência material e financeira para viabilizar a recepção e o retorno dos 

deslocados ambientais, assistência essa que poderá ser concedida a organizações 

                                                           
471

 "Article 1: Objet: L‟objet de la présente Convention est d‟établir un cadre juridique visant à garantir 
des droits au profit des déplacés environnementaux et à organiser leur accueil ainsi que leur éventuel 
retour, en application du principe de solidarité." PRIEUR, Michel et al. Projet de convention relative 
au statut international des déplacés environnementaux. Deuxième version, 2010, p. 03. 
472

 "Article 21 (1): En raison de l‟ampleur et de la permanence des mouvements existants et 
prévisibles de déplacés environnementaux, une Agence Mondiale pour les Déplacés 
Environnementaux (AMDE) est chargée de l‟application de la présente Convention." PRIEUR, Michel 
et al. Projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux. 
Deuxième version, 2010, p. 10.  
473

 "Article 3: La présente Convention a une vocation universelle. Elle porte aussi bien sur les 
déplacements environnementaux inter-étatiques qu‟intra-étatiques." PRIEUR, Michel et al. Projet de 
convention relative au statut international des déplacés environnementaux. Deuxième version, 
2010, p.04.   
474

 "Article 6: Pour rendre concrets et effectifs les droits conférés par la présente Convention, l‟Agence 
mondiale pour les déplacés environnementaux (AMDE) et les Etats Parties ont l‟obligation positive de 
mettre en oeuvre des politiques permettant aux déplacés environnementaux d‟exercer les droits 
garantis par la présente Convention." 
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internacionais e regionais, comunidades locais e organizações não governamentais 

475.   

Além disso, prevê a criação de Comissões Nacionais para os Deslocados 

Ambientais, as quais seriam responsáveis por atribuir o status de deslocado 

ambiental às pessoas que solicitarem essa condição, sendo cada uma dessas 

comissões composta por nove membros independentes, com atuação reconhecida 

nas áreas de direitos humanos, meio ambiente e paz, a serem nomeados pelas mais 

altas autoridades judiciais do Estado 476.  Por fim, diga-se que, pelo Projeto de 

Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Deslocados Ambientais, não 

haveria a previsão de nenhuma reserva possível, quer à Convenção, quer a seus 

Protocolos 477. 

Como destaca Márcia Brandão Carneiro Leão, ao se reportar à proposta da 

Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Deslocados Ambientais 478, essa 

avança "no âmbito das necessidades institucionais específicas para o adequado 

atendimento aos deslocados ambientais" 479, merecendo, portanto, ser divulgada.  

Ainda importante que se diga que, mesmo para aqueles que se posicionam 

de forma contundente pela inviabilidade do conceito de "refugiado ambiental", como 

é o caso de Fabiano L. de Menezes, a criação de um tratado específico sobre esse 

tema fortaleceria o lado humano da mudança climática, fornecendo um quadro 

estrutural para o reconhecimento, conceito e proteção legal dos "refugiados 

ambientais" 480, estabelecendo uma agência e um fundo Mundial específico, e, 
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 "Article 23 (1): Le FMDE a pour mission de mettre en oeuvre des aides financières et matérielles 
pour l‟accueil et le retour des déplacés environnementaux. Ces aides peuvent être accordées aux 
organisations internationales et régionales, aux  collectivités locales et aux ONG." 
476

 "Article 17: Chaque Etat Partie, dès l‟entrée en vigueur de la présente Convention, crée une 
Commission nationale des déplacés environnementaux chargée de l‟examen des demandes de 
reconnaissance du statut. Chaque Commission est composée de 9 personnalités indépendantes 
reconnues dans les domaines des droits de l‟Homme, de l‟environnement et de la paix. Les membres 
sont nommés par les plus hautes autorités juridictionnelles de l‟Etat." 
477

 "Article 32: Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention ainsi qu‟aux Protocoles." 
478

 Ressalte-se que, embora a autora se refira à proposta original da convenção, de 2008, e não à sua 
segunda e mais atual versão, de 2010, suas observações continuam pertinentes.     
479

 LEÃO. Márcia Brandão Carneiro. Direitos Humanos e Meio Ambiente: mudanças climáticas, 
―refugiados‖ambientais e Direito Internacional. APRODAB - Associação de Professores de Direito 
Ambiental do Brasil - 8º Congresso de Magistério Superior de Direito Ambiental e 1º Congresso de 
Direito Ambiental da PUC – Rio. Rio de Janeiro, 2, 3 e 4 de setembro de 2010, p. 27. 
480

 Denominados pela proposta de convenção como "deslocados ambientais" mas que, diante do 
defendido na presente dissertação, poderiam ser denominados como "refugiados ambientais", uma 
vez que abrangeria tanto os deslocados internos quanto os externos.   
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principalmente, obrigando os Estados à observância e acatamento das normas 

pertinentes à proteção desses indivíduos 481.   

Também em sua análise crítica e se posicionamento pela limitação ao uso da 

expressão "refugiado ambiental", Luciana Diniz Durães Pereira considera estar sob 

uma visão idealística a elaboração e posterior adoção de um instrumento 

internacional específico sobre a matéria. Entretanto, também a autora aponta que a 

melhor solução para proteger os "refugiados ambientais" seria por um tratado 

específico ou, ao menos, pela criação de um protocolo adicional à Convenção de 

1951 482. Por derradeiro, embora considere tratar-se de "um erro e uma 

impropriedade técnica a utilização do conceito de 'refugiado ambiental'", conclui a 

autora ser um dever, partilhado igualmente entre o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos 

Refugiados, a busca de uma resposta jurídica para a questão, diante do direito 

fundamental à proteção internacional de toda pessoa humana.    

No percalço dessa solução, ao menos em termos regionais, mais uma vez o 

continente africano se destaca ao estabelecer uma convenção para a proteção e 

assistência aos deslocados internos por razões, dentre outras, de calamidades 

naturais ou provocadas pelo homem.  

 Elaborada em 2009, a Convenção da União Africana sobre a Proteção e 

Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente na África, também conhecida 

como Convenção de Kampala 483, tornou-se o primeiro tratado internacional, de 

âmbito regional, para a proteção e assistência de pessoas deslocadas dentro dos 

seus países.  

A mencionada convenção, que entrou em vigor a partir do dia 6 de dezembro 

de 2012, 30 dias depois de o décimo quinto estado africano, a Suazilândia, ter 

depositado o seu instrumento de ratificação junto à União Africana, impõe aos 

Estados a obrigação de proteger e assistir as pessoas deslocadas em decorrência 

de desastres naturais e ações causadas pelo homem 484. 

                                                           
481

 MENEZES, Fabiano L. de. Contribuição crítica ao debate sobre a caracterização do conceito 
de refugiado ambiental. Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 8, outubro/2010, p. 106. 
482

  Segundo a autora, o maior entrave à realização de uma dessas opções, mais uma vez, seria o 
desinteresse dos Estados na ampliação do conceito de refugiado.  
483

 Kampala faz referência ao nome da cidade onde se firmou a mencionada convenção, capital do 

Uganda. 
484

 Disponível em: <http://www.icrc.org/por/resources/documents/news-release/2012/12-05-kampala-
convention-entry-into-force.htm> Acesso em 18 mar. 2013. 
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Utilizando o mesmo conceito de deslocado interno da ONU, acrescentando, 

portanto, em sua definição de deslocado interno aquele que é obrigado a se 

deslocar internamente em razão das calamidades humanas ou naturais, trata-se de 

um documento legal que vincula todos os países africanos - um quarto dos Estados 

de todo o mundo, representando uma considerável evolução na proteção e 

assistência às pessoas deslocadas internamente, as quais, segundo o artigo 1º, "k", 

da Convenção de Kampala, são definidas como:  

[...] pessoas ou grupos de pessoas que tenham sido forçadas ou 
obrigadas a fugir ou a abandonar as suas habitações ou locais de 
residência habitual, em particular como resultado ou como forma de 
evitar os efeitos dos conflitos armados, situações de violência 
generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades 
naturais ou provocadas pelo próprio homem e que não tenham 
atravessado a fronteira de um Estado internacionalmente 
reconhecido. 485 (grifo nosso) 

A Convenção de Kampala, embora restrita ao âmbito regional, inova ao 

estabelecer medidas concretas a ser realizadas pelas autoridades nacionais com 

vistas à prevenção de deslocamentos, proteção e assistência àqueles que são 

obrigados ao deslocamento em razão de calamidades humanas ou naturais.   

Como destaca Akere T. Muna, presidente do Conselho Econômico, Social e 

Cultural da União Africana: 

Ao adotar a Convenção de Kampala, a União Africana tornou-se a 
primeira organização continental no mundo a adotar um instrumento 
vinculativo do ponto de vista jurídico, no sentido de proteger os 
direitos das PDIs. A Convenção de Kampala é única também noutro 
aspecto, uma vez que reconhece o papel essencial da sociedade civil 
na proteção e apoio a PIDs. As comunidades de acolhimento, 
organizações religiosas e ONGs encontram-se muitas vezes na linha 
da frente na tarefa de prestar ajuda de emergência a populações 
recém deslocadas e a defender os seus direitos. A Convenção de 
Kampala apela os estados signatários a cooperarem com as 
organizações da sociedade civil na prestação de apoio e proteção às 
PDIs, e a permitirem e facilitarem o papel das organizações da 
sociedade civil no sentido de prestarem tal apoio e proteção. 486 

A Convenção de Kampala também se destaca por definir obrigações que os 

Estados têm de proteger e assistir seus próprios cidadãos, bem como prevenir e 
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 CONVENÇÃO DE KAMPALA. Convenção da União Africana sobre a Protecção e Assistência 
as Pessoas Deslocadas Internamente em África. Disponível em: 
<http://www.africancourtcoalition.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
18&Itemid=27&lang=pt> Acesso em 18 mar. 2013. 
486

 Conselho Econômico, Social e Cultura (ECOSOCC) da União Africana. A Convenção de 
Kampala ao serviço das PDIs: Guia para a sociedade civil sobre o apoio da ratificação e 
implementação da Convenção sobre a Protecção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente 
em África, 2010, p. 05. 
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evitar as situações que possam conduzir a deslocações arbitrárias das pessoas. 

Conforme o artigo 4º da Convenção de Kampala: 

1. Os Estados Parte devem respeitar e velar pelo respeito das suas 
obrigações em virtude do direito internacional, nomeadamente os 
direitos humanos e o direito humanitário, com vista a prevenir e evitar 
as situações que possam conduzir à deslocações arbitrárias das 
pessoas. 2. Os Estados Parte deverão instalar sistemas de alerta 
rápida, no contexto do sistema de alerta rápida continental nas áreas 
susceptíveis de deslocações, elaborar e implementar estratégias de 
redução de risco de calamidades, medidas de emergência, de 
redução e gestão das calamidades e, fornecer caso necessário, a 
proteção e assistência imediata às pessoas deslocadas 
internamente. 3. Os Estados Parte podem solicitar a cooperação das 
organizações ou agências humanitárias internacionais, das 
organizações da sociedade civil e de outros atores concernentes. 487 

 

Ainda no artigo 4º, ao tratar das categorias de deslocamentos arbitrários, 

prevê a proibição de evacuações forçadas em casos de calamidades naturais ou 

provocadas pelo próprio homem ou por outras causas, ressalvada unicamente na 

hipótese de serem feitas por imperativos de segurança e saúde das pessoas visadas 

488.  

Conforme o artigo 9º da Convenção de Kampala, a obrigação dos Estados 

também se estende à proteção e assistência durante os deslocamentos internos, 

inter alia, abstendo-se de praticar e prevenir atos discriminatórios e violações a 

direitos humanos, comprometendo-se a tomar medidas para o acolhimento e 

assistência humanitária, adotando medidas necessárias de proteção contra a 

degradação do meio ambiente nas áreas onde estiverem localizadas, dentro da 

jurisdição dos Estados Parte, ou nas áreas sob o seu controle efetivo.  

Destaca-se, também, a disposição da Convenção de Kampala que estabelece 

obrigações dos Estados relativas ao regresso sustentável, integração local ou 

recolocação dos deslocados internamente, devendo estes Estados, conforme 

determinação do artigo 11 da mencionada Convenção:  

[...] permitir que as pessoas internamente deslocadas façam 
escolhas livres e conscientes sobre o seu regresso, ou se devem 
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 CONVENÇÃO DE KAMPALA. Convenção da União Africana sobre a Protecção e Assistência 
as Pessoas Deslocadas Internamente em África. Disponível em: 
<http://www.africancourtcoalition.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
18&Itemid=27&lang=pt> Acesso em 18 mar. 2013.  
488

 Artigo 4º, (4), da Convenção de Kampala: "Todas as pessoas têm o direito de serem protegidas 
contra as deslocações arbitrárias. As categorias de deslocação arbitrária proibidas incluem entre 
outras mas não se limitam a: (f). Evacuações forçadas em casos de calamidades naturais ou 
provocadas pelo próprio homem ou por outras causas, se tais evacuações não são feitas por 
imperativos de segurança e saúde das pessoas visadas."  
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integrar-se localmente ou serem reinstaladas, consultando-as sobre 
as possíveis opções e assegurando a sua participação na busca de 
soluções duradouras. 489  

Temos, assim, que a Convenção de Kampala, mesmo que de aplicação 

regional, ao implementar um enquadramento legal para evitar a deslocação interna, 

proteger e apoiar as pessoas durante a deslocação e apresentar soluções 

sustentáveis para as pessoas forçadas a se deslocarem em razão de calamidades 

naturais ou provocadas pelo homem, acena para o início de uma reavaliação dos 

paradigmas adotados até o momento quanto ao entendimento e reconhecimento das 

novas causas provocadoras de deslocamentos e de seus consequentes novos 

indivíduos forçados a esse deslocamento e, principalmente, da necessidade de 

incorporação de novas dimensões legais para a sua proteção. 

 

4.4. Unificação de conceitos  

 

Partindo do respeito ao princípio da não discriminação, o qual, juntamente 

com o princípio da não devolução, constitui um dos alicerces do Direito Internacional 

dos Refugiados, Ivanilson Paulo Corrêa Raiol desponta entre os defensores da 

proposta de "unificar para melhor proteger" como solução viável e necessária às 

questões dos deslocados internos e dos "refugiados ambientais".   

Tomando por base a definição de deslocado interno, aceita pela Organização 

das Nações Unidas e insculpida nos Princípios Orientadores Relativos aos 

Deslocados Internos 490, a qual abrange dentre as situações motivadoras de 

deslocamentos forçados aquela decorrente de catástrofes naturais ou provocadas 

pelo homem, o autor expõe a sua incompreensão diante da atual inclusão do motivo 

ambiental como causa para deslocamento interno e, de forma concomitante, a sua 

não aceitação no âmbito do direito dos refugiados 491. Como explica o autor, com 
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 CONVENÇÃO DE KAMPALA. Convenção da União Africana sobre a Protecção e Assistência 
as Pessoas Deslocadas Internamente em África. Disponível em: 
<http://www.africancourtcoalition.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
18&Itemid=27&lang=pt> Acesso em 18 mar. 2013. 
490

 Memento: "Deslocados internos são pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir 
de suas casas ou de seus locais de residência habituais, particularmente em consequência de, ou 
com vista a evitar, os efeitos dos conflitos armados, situações de violência generalizada, violações 
dos direitos humanos ou calamidades humanas ou naturais, e que não tenham atravessado uma 
fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado".       
491

 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 218.    
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pertinência, a linha divisória entre um conceito e outro reside basicamente no 

aspecto geográfico do deslocamento.  

Existem várias causas para o deslocamento humano interno: 
perseguição (política, racial, religiosa, etc.), desastres naturais, 
projetos de desenvolvimento desastrosos, conflitos e violações de 
direitos humanos, entre outras. Como se vê, as causas que podem 
ensejar a condição de refugiado são praticamente as mesmas 
daquelas que produzem os deslocados internos. Na essência, a 
distinção fundamental entre um refugiado e um deslocado reside no 
fato de que o primeiro atravessa a fronteira de seu país de origem, 
enquanto que o segundo permanece nos limites físicos de seu 
Estado, não cruzando, portanto, nenhuma fronteira internacional. A 
questão, desse modo, situa-se num aspecto meramente geográfico: 
se alguém, motivado por perseguição religiosa, por exemplo, 
atravessa os limites de seu país, poderá ser considerado refugiado; 
mas, se pela mesma razão, permanece fugindo, de lugar em lugar, 
pelo interior de seu Estado, já não será mais refugiado. 492       

Com supedâneo no defendido por Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, entendemos 

que a não discriminação se consubstancia em um dos princípios basilares do Direito 

Internacional dos Refugiados, não se restringindo ao estabelecido pelo artigo 3º da 

Convenção de 1951, segundo o qual os Estados Membros estão obrigados a aplicar 

aos refugiados as disposições da mencionada convenção "sem discriminação 

quanto à raça, à religião ou ao país de origem".  

A uma visão mais ampla, a não discriminação prende-se ao princípio da 

dignidade humana, implicando que a proteção da pessoa precede aos interesses 

dos Estados, os quais devem ceder diante da necessidade dessa proteção ao ser 

humano.  Recordando lição de João Maurício Adeodato: 

[...] a dignidade da pessoa humana, a fonte dos direitos subjetivos, é 
um princípio externo e superior a todo e qualquer direito positivo, ou 
seja, na concepção de que há certos conteúdos normativos que 
valem por si mesmos, independentemente daquilo que os detentores 
circunstanciais do poder político e jurídico pretendam determinar 
como direito positivo. 493  

Assim, uma vez que aos deslocados internos é prevista a motivação em 

catástrofes naturais ou provocadas pelo ser humano, essa mesma motivação deve 

ser prevista àqueles que pela mesma razão são forçados ao deslocamento, só que 

agora, para além das fronteiras de seus Estados de origem. Do mesmo modo, a 

proteção internacional concedida aos refugiados deve ser aplicada aos deslocados 
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 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados 
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010, p. 221.    
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 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 
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internos, superando-se a limitação geográfica e/ou meramente política em respeito 

aos ditames do respeito à dignidade da pessoa humana, uma vez que, como se 

expressa Ivanilson Paulo Corrêa Raiol:  

[...] a tônica do discurso para a tutela de refugiados e deslocados 
internos não se deveria situar numa questão meramente geográfica 
ou político-territorial, mas, bem antes disso, a agenda da proteção 
teria que orbitar em torno da necessidade superior de impedir 
qualquer violação ou ameaça de lesão à dignidade da pessoa 
humana. 494     

Ambos, indivíduos que por motivos ambientais se deslocam para além das 

fronteiras de seus Estados e indivíduos que permanecem em seus territórios, mas 

que são compelidos ao deslocamento, seja pelas mesmas razões já previstas na 

Convenção de 1951 seja por motivação ambiental, encontram-se em situação 

homóloga de extrema vulnerabilidade em que se encontram os já juridicamente 

reconhecidos como refugiados.   

Quanto aos deslocados internos, na atualidade, apesar da atuação das 

Agências Humanitárias e da contribuição do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (ACNUR), não há nenhuma organização internacional formalmente 

incumbida da defesa e proteção dessas pessoas, nem mesmo um tratamento 

padronizado legalmente, à exceção da recente aprovação da Convenção de 

Kampala no continente africano, que preveja seus direitos e determine 

responsabilidades aos Estados sob os quais estão submetidos.           

Quanto aos "refugiados ambientais", conforme as estipulações normativas 

internacionais que não enquadram na condição jurídica de refugiados aqueles que, 

por razões de eventos ambientais, procuram refúgio em outros países, relegados 

estão a uma zona de indecibilidade, numa lacuna entre o homem e o direito, 

restando-lhes vislumbrar a mera possibilidade de uma ajuda humanitária 

complementar, ou, no dizer de Michel Agier, tratam-se de meras "criaturas à deriva e 

à espera que não tem senão sua 'vida crua', cuja continuação depende de ajuda 

humanitária" 495. 

Sobre a ainda precária aplicação dessa ajuda humanitária aos "refugiados 

ambientais", discorre Gabriel Gualano de Godoy:            
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Mesmo quando pessoas que estão seriamente em risco fogem da 
devastação causada por desastres naturais, a práxis dos Estados 
indica que o direito a cruzar fronteiras internacionais em busca de 
segurança até que a ameaça no país de origem seja erradicada 
ainda não tem sido reconhecido. Os tratados de direitos humanos 
podem ser aplicáveis em algumas situações, mas o fato da proteção 
humanitária complementar ainda não ter alcançado aprovação 
internacional se trata de uma lacuna tanto em seu aspecto legal 
como prático. 496 

Caso emblemático que aponta a dificuldade em se encontrar uma solução 

para a acolhida de "refugiados ambientais" pode ser verificado quando, em janeiro 

de 2010, um forte terremoto atingiu o Haiti, resultando "em mais de 300 mil vítimas 

fatais e aproximadamente um milhão e meio de pessoas desabrigadas" 497, sendo 

que, desde então, mais de 5.000 haitianos 498 chegaram ao Brasil em busca de 

proteção. Mas, como ressalta Renato Zerbini Ferreira Leão, os haitianos não 

puderam ser reconhecidos como refugiados perante o Direito Internacional dos 

Refugiados e, igualmente, perante a Lei brasileira de refugio. Como explica o autor:  

[...] à luz do Direito Internacional dos Refugiados, o atual drama 
humanitário do Haiti, fincado em pilares naturais (terremoto) e 
econômicos (pobreza extrema), não é capaz de levar aos haitianos a 
serem reconhecidos como refugiados. Eis que nem a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e 
tampouco o seu Protocolo de 1967 estabelecem os desastres 
naturais e/ou a violência econômica como fatores capazes de ensejar 
o refúgio. A Lei brasileira de refúgio 9.474/97, inspirada nos diplomas 
legais internacionais retro mencionados e fiel aos princípios jurídicos 
universais reinantes na matéria, também não contempla a 
possibilidade de ser reconhecido como refugiado em decorrência de 
desastres naturais e/ou de violência econômica. Mesmo o ACNUR, 
ciosos do impacto negativo que poderia causar às condições 
clássicas de inclusão do refúgio, refutam momentaneamente 
promover uma grande Conferência internacional com miras a tentar 
expandir o conceito clássico de refúgio, incorporando os desastres 
naturais e a desestruturação econômica como motivos ensejadores 
do refúgio. 499  
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Segundo Gabriel Gualano de Godoy, em análise do tratamento dispensado 

aos imigrantes haitianos pelo Brasil, vários cenários foram visualizados como 

alternativas para o tratamento dos haitianos que chegaram ao país, até se concluir 

pela solução humanitária: 

À luz dos princípios do Direito Internacional e da legislação interna 
brasileira, três principais cenários foram considerados pelo Estado 
brasileiro até se chegar a uma solução humanitária para a situação 
dos haitianos. O primeiro cenário cogitado foi o regime tradicional do 
Estatuto do Estrangeiro, direcionado àqueles imigrantes que desejam 
simplesmente trabalhar regularmente no Brasil. O segundo cenário 
aventado foi o regime da Lei de Refúgio, motivado pela característica 
forçada da migração dos haitianos e seguindo a eventual aplicação 
da definição de refugiado recomendada pela Declaração de 
Cartagena. Finalmente, o terceiro cenário analisado foi o da proteção 
humanitária complementar aos haitianos compelidos a se deslocar 
em virtude dos efeitos de um desastre natural. 500  

A aplicação do Estatuto do Estrangeiro foi afastada, uma vez que se tratava 

de vítimas de uma crise humanitária "agravada pelos efeitos do terremoto e não de 

migrantes (econômicos) em seu sentido tradicional" 501. O alcance da Convenção de 

1951 também foi afastado pelas limitações conceituais já expostas nesta 

dissertação.  

Quanto à aplicação do conceito ampliado de refugiado recomendado pela 

Declaração de Cartagena e adotado pela lei brasileira de refúgio, gerou-se larga 

discussão e aprofundado exame pelos membros do Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE).  

A discussão girava em torno do alcance do estabelecido pelo inciso III da Lei 

9.474/97, ou seja, se catástrofes ambientais com impactos de larga escala seriam 

compreendidas como "grave e generalizada violação de direitos humanos". Em caso 

de um reconhecimento positivo, estariam os haitianos aptos a receber a proteção 

jurídica prevista pela mencionada lei, com todos os direitos sobre os quais se 

abordou no capítulo 2, item 2.5, desta dissertação.  
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  Sobre as conclusões a que chegou o Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE), relata Gabriel Gualano de Godoy:        

Sobre a definição mais ampla de refugiado, três aspectos foram 
considerados relevantes para a aplicação do inciso III da Lei 
9.474/1997: a incapacidade total de ação do Estado de origem; a 
carência de paz duradoura; e o reconhecimento da comunidade 
internacional sobre a grave e generalizada violação de direitos 
humanos no território ou Estado em questão. Ademais, o solicitante 
deveria demonstrar que existe ameaça contra sua vida, segurança 
ou sua liberdade. Finalmente, outro ponto considerado foi que o 
conceito de refugiado da Convenção de 1951 não inclui os casos de 
vítimas de desastres naturais, a menos que estas também tenham 
fundado temor de perseguição por um dos motivos referidos pela 
legislação sobre refúgio. Portanto, a conclusão do CONARE é que a 
proteção de pessoas que não podem voltar a seu país de origem 
devido a catástrofes naturais deveria ser pensada no marco de outro 
cenário, para além da Convenção de 1951 e da Lei de refúgio 
brasileira. 502  

Portanto, restou estabelecido que o conceito de grave e generalizada violação 

de direitos humanos também se encontra vinculado às condições clássicas previstas 

na Convenção de 1951, afastando-se, pois, a possibilidade de reconhecimento dos 

solicitantes haitianos como refugiados nos termos do artigo 1º, e seus três incisos, 

da lei brasileira de refúgio.       

Na contramão desse entendimento do CONARE, posiciona-se Ivanilson Paulo 

Corrêa Raiol. Para o autor, a lei brasileira, ao estabelecer que "será reconhecido 

como refugiado o indivíduo que devido a grave e generalizada violação de direitos 

humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em 

outro país" 503, não deixou dúvidas que "diante dos termos empregados pela 

legislação brasileira, os refugiados ambientais podem reivindicar, no CONARE, o 

reconhecimento do status de refugiado". 504  

Tem-se, assim, que a extensão da proteção conferida pelos instrumentos 

regionais e, no caso do Brasil, por lei nacional, a outras categorias de migrantes 

forçados ainda é controversa.  

Em nosso entender, em se tratando de deslocamentos forçados por eventos 

ambientais, há que se ter sempre em mente a ratio da proteção à pessoa humana e 
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o respeito à sua dignidade, garantindo a estas pessoas os seus direitos como seres 

humanos, independentemente do local em que se encontrem. 

O fato é que, aos haitianos que chegaram ao Brasil, diante do imperativo 

internacional do non-refoulement, tomado como proibição de devolução e 

necessidade de proteção, de onde surge o conceito de "proteção complementar" que 

existe justamente para suprir as lacunas do conceito de refugiado e conferir a 

essencial proteção humanitária às pessoas que não se enquadram na definição da 

Convenção de 1951 505, a solução encontrada foi a aplicação do denominado "visto 

humanitário".        

O que se designa por visto humanitário, trata-se em um visto de permanência 

outorgado pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Quando a solicitação de refúgio não é reconhecida pelo Comitê Nacional 

para Refugiados (CONARE), mas subsistem preocupações humanitárias, o órgão 

pode encaminhar o caso para a apreciação do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg) sobre a possibilidade de concessão de visto humanitário. Como explica 

Gabriel Gualano de Godoy:  

Tradicionalmente, o CNIg contava com uma resolução normativa 
específica que o permitia decidir os casos omissos da lei de 
estrangeiros de 1980. A partir de 2006, o CNIg  estabeleceu que um 
pedido encaminhado pelo CONARE por razões humanitárias poderia 
ser apreciado como um caso omisso. Esta prática foi finalmente 
legitimada com a adoção da resolução normativa nº 13 do CONARE, 
a qual prevê exatamente que um pedido de refúgio que não atende 
aos requisitos de elegibilidade previstos na lei de refúgio pode ser  
encaminhado ao CNIg para concessão de visto de permanência por 
razões humanitárias. O visto de residência permite aos haitianos 
obter documentos de identidade, carteira de trabalho e acesso aos 
serviços públicos de saúde e educação fundamental. Este 
mecanismo de proteção era excepcional; no entanto, devido ao caso 
dos haitianos, esta metodologia passou a ser utilizada mais 
frequentemente para atender à necessidade de proteção 
complementar desses indivíduos. 506 

Ocorre que, em razão da intensificação do fluxo migratório formado por 

haitianos que chegavam ao Brasil, por meio da Resolução Normativa nº 97, de 12 de 
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janeiro de 2012, emitida pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 507, 

regulamentou-se a aplicabilidade desses vistos, determinando, em seu artigo 1º e 

parágrafo único, que: 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente 
previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por 
razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos 
termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que constará da 
Cédula de Identidade do Estrangeiro. 
Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito 
desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das 
condições de vida da população haitiana em decorrência do 
terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 508 

Ao mesmo tempo, a mencionada resolução limitou o número de concessões 

desses vistos. Conforme disposto no artigo 2º, em seu parágrafo único: "Poderão ser 

concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos por ano, correspondendo a uma média 

de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das demais modalidades de vistos 

previstas nas disposições legais do País" 509.  

Com a aprovação dessa resolução, constata-se que ao mesmo tempo em que 

o país abriu um canal formal e legal para ingresso dos haitianos, alterou sua política 

de recebimento dessas pessoas, passando a condicionar a entrada de novos 

migrantes haitianos no País pela limitação de até 1.200 vistos por ano e, 

ultrapassando esse teto, o haitiano que ingressasse no Brasil sem o visto seria 

ameaçado de deportação. 

Após a publicação da resolução de 12 de janeiro de 2012, fecharam-se as 

fronteiras brasileiras e o tratamento dispensado aos haitianos passou de non-

refoulement para non-entré. 

Tal foi o impacto negativo que, em 25 de janeiro do mesmo ano, o Ministério 

Público Federal do Estado do Acre ingressou com Ação Civil Pública em face da 

União Federal. Relatando que, após a medida tomada pelo governo, a Polícia 

Federal havia impedido a entrada no país de mais de 100 imigrantes haitianos, entre 

adultos e crianças, que, encurralados sobre a ponte que liga o município de Assis 

Brasil e a cidade peruana de Inãpari, foram compelidos a retornar à cidade peruana 
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de Inãpari, permanecendo em situação de extrema vulnerabilidade, o Ministério 

Público do Estado do Estado do Acre postulou pelo reconhecimento da condição 

jurídica de refugiados dos haitianos com fulcro no artigo 1º, inciso III, da Lei 

9.474/97, considerando que: 

[...] os haitianos não estão migrando para o Brasil por outro motivo 
que não a extrema necessidade de buscar uma vida mais digna, de 
fugir de uma situação de absoluta privação dos direitos humanos 
mais básicos, que representa uma ―grave e generalizada violação 
de direitos humanos‖, não é possível deixar de reconhecer a 
condição de refugiados desses migrantes. 510  

  O processo, que foi distribuído à 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Acre, teve o seu pedido liminar deferido, determinando que a União fizesse cessar 

todo e qualquer impedimento para o ingresso no território nacional de imigrantes de 

nacionalidade haitiana em busca de refúgio, determinando, também, que a Polícia 

Federal atuante nas fronteiras, se abstivesse de praticar qualquer ato que impedisse 

o indivíduo haitiano solicitante de refúgio de ter o seu pedido apreciado pelo Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE).  

Segundo a assessoria de comunicação social do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, o então presidente da Corte, desembargador Olindo Menezes, deferiu 

recurso da União contra a decisão de 1ª instância. Posteriormente, com o ingresso 

de novo recurso, de forma unânime, a decisão anterior da Corte Especial foi mantida 

511, tendo o atual presidente do TRF da 1ª Região, desembargador federal Mário 

César Ribeiro, declarado que:  

Afora as hipóteses previstas na Lei 9.474/1997, a imigração não é 
um direito do estrangeiro, mas uma concessão do Estado, que, 
verificando a inconveniência do adventício em seu território, pode, 
inclusive, exigir-lhe a retirada compulsória, caso considere nocivo à 
ordem pública ou aos interesses nacionais (art. 7º c/c art. 26 da Lei 
6.815/1980). 512     

Prosseguiu o desembargador ressaltando que: 

[...] é importante destacar que a União, por meio do Conselho 

Nacional de Imigração, instituiu a figura do ―visto humanitário‖ em 
favor exclusivamente dos haitianos. Não se pode afirmar que a União 
está agindo de forma despreocupada, pois, através de seus órgãos 
competentes, está promovendo a entrada legal de haitianos, de 
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forma ordenada, nos termos da Resolução Normativa CNIg n.º 
97/2012, publicada no Diário Oficial da União em 13/01/2012.513   

Ocorre que os vistos oferecidos pelo governo brasileiro foram insuficientes 

para a demanda de haitianos que continuava a chegar ao Brasil. Antes mesmo de 

completar um ano, a cota de concessão de 2.400 "vistos humanitários" aos 

haitianos, prevista para até o fim de 2013, já havia se esgotado. Segundo notícia 

veiculada on-line, em 14 de dezembro de 2012, pelo Jornal A Folha de São Paulo, 

até o final de novembro, o consulado brasileiro já havia emitido vistos para 1.100 

famílias haitianas e realizado entrevistas com os candidatos para a concessão de 

outros 1.200 documentos, reservando-se apenas cem vistos para possíveis casos 

de emergência, como, por exemplo, por necessidade de tratamentos de saúde 514.  

Devido ao incessante fluxo de imigrantes haitianos que atravessavam a 

fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, em 09 de abril de 2013, o governo do Acre 

decretou estado de emergência social nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, 

sendo que quanto a este último, num período de 15 dias, aproximadamente 1.700 

haitianos haviam ingressado na cidade. Foi necessário o envio para a região de 

servidores do Ministério do Trabalho, Justiça, Saúde, Desenvolvimento Social, 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Polícia Federal e Defensoria Pública da 

União, compondo uma verdadeira força-tarefa para controlar a situação, sendo que 

até 29 de abril de 2013, mais de 1.400 imigrantes tiveram suas situações 

regularizadas. Na mesma data, foi publicada a Resolução Normativa do Conselho 

Nacional de Imigração nº 102/2013, revogando a limitação de concessão de vistos 

para imigrantes haitianos, numa tentativa de incentivar a entrada legal no país e 

diminuir a utilização de rota de imigração ilegal pelos haitianos. 515 

Evidentemente não temos como escopo presente analisar com pormenores 

todas as vertentes desse cipoal jurídico, político e social que envolve o caso dos 

haitianos no Brasil. Procuramos, em verdade, por meio dessa breve incursão, 

demonstrar que o verdadeiro problema reside na indefinição sobre a situação 
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jurídica dessas pessoas, seja perante a sociedade internacional seja perante o 

Estado brasileiro. 

Restou demonstrado que, a ficar restrita ao âmbito da ajuda humanitária, a 

proteção aos "refugiados ambientais" é absolutamente precária, um statu variabilis, 

tal qual a roda volúvel girada pela Sorte, que não condiz com a atual evolução dos 

direitos e conscientização da dignidade da pessoa humana.       

Nessa linha de pensamento, retornamos à proposta de unificação dos 

conceitos de refugiado e de deslocado interno.  

Ao se definir que a essas categorias será aplicada de forma equânime a 

proteção que todo ser humano merece ver ao menos reconhecida legalmente, não 

dependente unicamente de uma expectativa de proteção por motivos humanitários, 

dá-se à Convenção de 1951 uma interpretação mais ampla e atual, permanecendo, 

entretanto, a mesma função para a qual foi criada, qual seja, proteger pessoas em 

fuga por razões forçadas. 

Citando Ivanilson Paulo Corrêa Raiol, e corroborando com ele, "Pessoas 

atingidas pelo mesmo fenômeno devem receber as mesmas proteções, pouco 

importando se estão dentro ou fora de seu país, visto que basta 'ser' humano para 

merecer o respeito à sua condição de pessoa". 516 

Um conceito único de refugiado, reconhecendo às pessoas que são obrigadas 

a sair de seus países por motivos ambientais e às pessoas que por motivos 

ambientais e também pelos mesmos motivos já reconhecidos internacionalmente 

como ensejadores de refúgio, mas que permanecem em seus territórios, a aplicação 

de todas as normas de Direito Internacional dos Refugiados, além de por um fim ao 

debate acerca de terminologias, oferece um patamar legal seguro e condizente com 

a condição de ser humano, transformando tais dispositivos em dispositivos de 

inclusão e não de exclusão. 

 

4.5. A via necessária à proteção homóloga  

 

Boaventura de Souza Santos, em sua análise dos problemas fundamentais da 

sociedade contemporânea, distingue quatro constelações de relações sociais, as 

quais ele denomina por espaços-tempo estruturais: o espaço-tempo doméstico, o 
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espaço-tempo da produção, o espaço-tempo da cidadania e o espaço-tempo 

mundial.  

Principia o autor, exatamente no ponto que nos interessa e ao qual nos 

deteremos, por analisar os problemas que caracterizam o espaço-tempo mundial, 

esse ―espaço-tempo das relações sociais entre sociedades territoriais, 

nomeadamente entre Estado-Nação no interior do sistema mundial e da economia-

mundo‖ 517.     

Da grande pluralidade de vetores a gerar desigualdade nesse espaço-tempo 

mundial, Boaventura de Souza Santos salienta três deles: a explosão demográfica, a 

globalização da economia e a degradação ambiental. 

A problemática da explosão demográfica surge quando não há equilíbrio entre 

a população e os recursos naturais e sociais para sustentar essa população de 

forma adequada, ou, como se expressa Zigmunt Bauman, ―o grau de 

superpopulação deve ser medido com referência ao número de pessoas a serem 

sustentadas pelos recursos que determinado país possui e pela capacidade do meio 

local de manter a vida humana‖ 518.  

Boaventura de Souza Santos prossegue apontando como segundo vetor de 

desigualdade no espaço-tempo mundial a ―globalização da economia‖, a qual, 

contrariamente ao sonhado no início da modernidade, não culminou em uma 

distribuição coerente da riqueza gerada pelo sistema capitalista, mas, ao revés, 

acentuou ainda mais as desigualdades entre os ditos países ricos e países pobres e, 

ainda mais, mesmo dentro dos países ―ricos‖, gerou flagrante assimetria entre 

pobres e ricos, criando uma situação de transnacionalização do empobrecimento e 

da fome e da má nutrição.       

 Como consequência direta dessa transnacionalização do empobrecimento, 

da fome e da má nutrição, conclui o autor por apontar que o maior problema 

enfrentado pelo espaço-tempo mundo é o da transnacionalização da degradação 

ambiental. Nas palavras de Boaventura de Souza Santos: 

De todos os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a 
degradação ambiental é talvez o mais intrinsecamente transnacional 
e, portanto, aquele que consoante o modo como for enfrentado, tanto 
pode redundar num conflito global [...], como pode ser a plataforma 
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para um exercício de solidariedade transnacional e intergeracional. O 
futuro está, por assim dizer, aberto a ambas as possibilidades, 
embora só seja nosso na medida em que a segunda prevalecer 
sobre a primeira. 519 

De fato. A desconcertante evolução e mudanças contemporâneas acabaram 

por desenhar um quadro global expressionista, onde as cores dessa 

transnacionalização se fundem e se separam, ora reúne ora desune a sociedade 

mundial.  

Para o deslinde desse cipoal se abrem apenas duas vias, como já apontado 

por Boaventura de Souza Santos: a do conflito, visceralmente ligada às exigências 

do poder político e à lógica específica do desenvolvimento capitalista, ou a da 

responsabilidade solidária entre os povos, tendo por base, centro e ápice a 

dignidade da pessoa humana, de um ser humano tomado em concreto, vivo, 

empírico, existente e atuante como princípio e fim da edificação de uma verdadeira 

comunidade internacional. Compartilhando deste entendimento, também pontifica 

Fábio Konder Comparato: 

Ora, a base sobre a qual se edifica uma sociedade comunitária é o 
princípio inscrito no primeiro artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948: ―todos os homens nascem livres e iguais, 
em dignidade e direitos‖. [...] Sob esse aspecto, a contradição com o 
espírito e as instituições do capitalismo é patente. No ambiente 
capitalista, contrariamente à luminosa lição de Kant, os homens têm 
preço e não dignidade. No extremo limite, como foi visto não poucas 
vezes na História moderna, muitos seres humanos nem preço têm; 
perdem até mesmo a sua condição desprezível de mercadoria. [...] 
atingimos agora, neste vigésimo primeiro século da era cristã, um 
ponto crítico na evolução da humanidade, pois a constituição de uma 
sociedade política mundial já desponta no horizonte. Trata-se, na 
verdade, de saber se a reunião de todos os povos em uma 
sociedade planetária far-se-á pela força extrínseca do dinheiro e das 
armas, com o inevitável aprofundamento das divisões entre ricos e 
pobres, entre fortes e fracos; ou se lograremos, enfim, construir a 
civilização da cidadania mundial [...]. 520  

Nesse ponto, diga-se que embora seja corrente o uso indistinto dos termos 

sociedade internacional e comunidade internacional, partilhamos do entendimento 

de Valério de Oliveira Mazzouli quando este afirma, com fulcro em estudos 

sociológicos, que não existe uma verdadeira comunidade internacional, mas apenas 

uma sociedade internacional, uma vez que  
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[...] os vínculos que unem indivíduos numa sociedade ou numa 
comunidade são em tudo diversos: enquanto nesta última os que ali 
estão pertencem a ela, naquela outra (sociedade) os que dela fazem 
parte apenas participam dela. E mais: enquanto a comunidade 
transmite a ideia de convergência e de coesão moral dos seus 
membros (com nítidos valores éticos comuns), a sociedade 
demonstra a ideia de divergência entre eles, fazendo primar – neste 
último caso – a normatização (legislação, tratados etc.) reguladora de 
conflitos. 521 

Até o momento, prevalece no âmbito internacional o vínculo societário dos 

Estados que ―mantêm entre si relações mútuas enquanto isso lhes convêm e lhes 

interessa‖, restando cristalino que  

[...] grande número de Estados se une a outros para a satisfação de 
interesses estritamente particulares, sem qualquer ligação ética ou 
moral entre eles, firmando acordos que não comportam qualquer 
leitura mais caridosa, no sentido de haver ali um mínimo de 
identidade cultural, social, ética, axiológica etc. Não se vislumbra, 
nesse panorama, uma comunidade estatal unida por um laço 
espontâneo e subjetivo de identidade, sem dominação de uns em 
relação aos outros ou sem demais interesses próprios envolvidos em 
cada caso. 522  

É bem verdade que a ampliação do papel desempenhado pelas organizações 

internacionais constitui uma força operante na construção dessa comunidade global, 

fomentando uma ampliação progressiva do próprio direito internacional, como 

pondera Antônio Augusto Cançado Trindade:  

O surgimento das organizações internacionais, atuantes nos planos 
tanto universal como regional, e nos mais distintos domínios da 
atividade humana (político, de segurança, econômico, social, cultural) 
veio, por sua vez, ampliar o corpus juris do Direito Internacional, a 
começar pelas próprias personalidade e capacidade jurídicas 
internacionais. Estas últimas, outrora apanágio dos Estados, 
passaram a abarcar também as organizações internacionais, 
acarretando uma reavaliação – e ampliação – do capítulo dos 
sujeitos do Direito Internacional. O modelo wesphaliano do 
ordenamento internacional, marcado pela visão puramente 
interestatal das relações internacionais, não resistiu aos desafios dos 
novos tempos. [...] O chamado ―domínio reservado dos Estados‖ (ou 
―competência nacional exclusiva‖), particularização do velho dogma 
da soberania estatal, foi superado pela prática das organizações 
internacionais, que desvendou sua inadequação ao plano das 
relações internacionais. Aquele dogma havia sido concebido em 
outra época, tendo em mente o Estado in abstracto (e não em suas 
relações com outros Estados e organizações internacionais e outros 
sujeitos do Direito Internacional), e como expressão de um poder 
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interno (tampouco absoluto), próprio de um ordenamento jurídico de 
subordinação, inteiramente distinto do ordenamento jurídico 
internacional, de coordenação e cooperação, em que todos os 
Estados são, ademais de independentes, juridicamente iguais. 523 

Nessa expansão do Direito Internacional, operada na segunda metade do 

século passado e fomentada, em grande parte, pela atuação das Nações Unidas e 

agências especializadas, voltam-se as atenções para a importância de temas que 

devem orientar e promover a cooperação internacional, principalmente para aqueles 

temas que alcançam um plano global.  

Da constatação da existência de problemáticas que se localizam em âmbito 

mundial, com destaque para a degradação ambiental e suas consequências 

humanas e sociais, nada mais lógico do que se procurar meios globais para 

solucioná-las, construindo-se uma verdadeira comunidade internacional para 

enfrentar esses problemas, e, ainda, não somente pela ―solidariedade dos ricos para 

com os pobres do sistema mundial, como pela solidariedade das gerações 

presentes para com as gerações futuras‖ 524, criando um liame de coexistência entre 

cada uma dessas gerações. 

Mas, como ressalva Boaventura de Souza Santos, ―nada parece mais difícil 

que a construção da solidariedade neste domínio‖ 525. Nessa situação ―dilemática‖, 

para utilizar expressão do autor, torna-se imprescindível buscar a convergência e 

empenho de todos os atuantes na ordem internacional ―no sentido de dar uma 

resposta transnacional a alguns problemas do espaço-tempo mundial, procurando 

renovar o direito internacional [...]‖ 526.    

Para uma renovação do direito internacional com vistas a efetivas soluções 

para os problemas globais, antes de qualquer coisa, se faz necessária uma 

mudança de paradigma: do paradigma da modernidade, associado ao 

desenvolvimento do capitalismo e ao movimento político internacional societário, 

para o paradigma da emergência e da insubstituibilidade da dignidade da pessoa 

humana, reunindo-se todos numa verdadeira comunidade mundial, ligados pelo 

ethos de respeito absoluto à existência humana e seus valores. 
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Sobre esse ethos, à luz da ―promoção do respeito aos direitos humanos‖, 

definida no artigo 1º da Carta das Nações Unidas como um dos principais objetivos 

da (então) nova organização, reafirmada pelo artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que acabou por influenciar a legislação de vários países e se 

edificou como base filosófica de todos os tratados internacionais de direitos 

humanos, sustentamos uma nova hermenêutica aplicável à análise do Direito 

Internacional dos Refugiados.  

Ao se colocar a dignidade da pessoa humana como referencial a iluminar a 

interpretação de toda a normatividade do sistema jurídico internacional relacionado à 

proteção do ser humano que se encontra na condição de refugiado, substitui-se o 

saber hermenêutico reduzido a ferramentas teóricas, meras criações do homem, por 

um novo e amplo tratamento paradigmático, calcado não na criatura, mas no próprio 

criador.  

Ao se radicar nessa nova base a interpretação jurídica, cristaliza-se a 

essencialidade de se agregar valores ao raciocínio jurídico e, ao centralizar na 

dignidade da pessoa humana o novo modelo interpretativo aplicável às regras 

destinadas à proteção dos obrigados a deslocamentos, potencializa-se a construção 

de uma hermenêutica que obriga uma cooperação internacional nessa proteção do 

ser humano, sem exceções ou amarras de qualquer natureza. Quando a vida ou a 

segurança de um ser humano nessas circunstâncias está em jogo não se pode 

tardar, retardar ou recuar.    

A emergencial súplica de proteção que na Antiguidade era dirigida aos 

deuses, hoje é dirigida a outra ―divindade‖: o Direito. Esse clamor se fez ouvir e 

retumbou, em âmbito global, pela voz do espírito ético-jurídico que guiou a 

elaboração da Convenção de 1951, como rememorou Celso de Mello:           

A comunidade internacional, em 28 de julho de 1951, imbuída do 
propósito de consolidar e de valorizar o processo de afirmação 
histórica dos direitos fundamentais da pessoa humana, celebrou, no 
âmbito do Direito das Gentes, um pacto de alta significação ético-
jurídica, destinado a conferir proteção real e efetiva àqueles, que, 
arbitrariamente perseguidos por razões de gênero, de orientação 
sexual e de ordem étnica, cultural, confessional ou ideológica, 
buscam, no Estado de refúgio, acesso ao amparo que lhes é negado, 
de modo abusivo e excludente, em seu Estado de origem. Na 
verdade, a celebração da Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados – a que o Brasil aderiu em 1952 – resultou da 
necessidade de reafirmar o princípio de que todas as pessoas, sem 
qualquer distinção, devem gozar dos direitos básicos reconhecidos 
na Carta das Nações Unidas e proclamadas na Declaração Universal 
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dos Direitos da Pessoa Humana. Esse estatuto internacional 
representou um notável esforço dos Povos e das Nações na busca 
solidária de soluções consensuais destinadas a superar 
antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que 
negavam, muitas vezes, ao refugiado – vítima de preconceitos, da 
discriminação, do arbítrio e da intolerância – o acesso a uma 
prerrogativa básica, consistente no reconhecimento, em seu favor, do 
direito a ter direitos. (Ext 783-QO-QO, Rel. p/ o ac. Min. Ellen 
Gracie, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 28-11-2001, 
Plenário, DJ de 14-11-2003). 527  

Desde a celebração da Convenção de 1951, no entanto, a questão dos 

deslocamentos forçados, que à época era praticamente restrita à Europa, estendeu-

se ao plano mundial, permanecendo como tal até os nossos dias. Mas o espírito que 

a guiou continua a ser o mesmo, uma vez que os refugiados e os ―refugiados 

ambientais‖, assim distinguidos somente para não faltar à ultrapassada 

hermenêutica jurídica gramatical-literal, continuam sendo os ―marginalizados‖ da 

ordem internacional, tais quais foram os que nasceram das duas guerras mundiais e 

do fim dos impérios, pelo que merecem o acesso à prerrogativa jurídica básica e 

inalienável de ter reconhecida a sua dignidade enquanto pessoas livres e iguais.  

Sem a perspectiva do direito a ter direitos, a situação dos ―refugiados 

ambientais‖ se torna idêntica à experimentada pelos perseguidos das guerras 

mundiais, destituídos de qualquer referência no sistema jurídico, desqualificados 

como sujeito de direitos e ostentando a inaceitável condição de verdadeira não-

pessoa, como acentuado por Celso de Mello 528.                 

Para superar esse problema mundial, premente se faz uma ação coordenada 

da comunidade internacional, imbuída do valor ético comum do respeito à dignidade 

da pessoa humana, analisando a questão do refúgio em seu sentido mais amplo, 

examinado sob a ótica da necessidade de proteção do ser humano em quaisquer 

circunstâncias, englobadas todas no âmbito dos direitos humanos. 

Esse papel central ocupado pela proteção do ser humano, criando obrigações 

erga omnes, revitalizando o próprio fundamento do Direito Internacional, aponta para 

a expansão e renovação dos meios de proteção internacional como via necessária à 

proteção do ser humano em condição de refúgio. Supera-se, assim, a visão 

tradicional do ordenamento internacional, marcado pela soberania absoluta dos 
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Estados os quais, no entanto, como observa Zigmunt Bauman, continuam a utilizar a 

prerrogativa da soberania como uma verdadeira cláusula de exclusão de seres 

humanos.                   

Os Estados-nações atuais podem não mais governar o esboço do 
plano, nem exercer o direito de propriedade de utere et abutere (usar 
e abusar) dos sítios de construção da ordem, mas ainda afirmam sua 
prerrogativa essencial de soberania básica: o direito de excluir. 529 

Dessa forma, já não é possível sequer tentar compreender que o 

deslocamento forçado daquela pessoa que teria sonhado ficar em seu país, mas que 

teve que deixá-lo à força de perseguição ou grave ameaça, importando aqui 

qualquer ameaça à sua vida, não possa procurar salvaguardar esse direito 

fundamental em outros países ou, quando se desloque dentro de seu próprio país, 

não possa contar com a obrigação internacional em promover essa proteção em 

virtude de um tratamento não equânime na ordem jurídica internacional. Trata-se de 

uma insensatez e uma contradição ética diante da larga escala de reconhecimento 

dos direitos humanos que se vem proclamando. 

Em se tratando do direito das pessoas obrigadas ao deslocamento por força 

de eventos ambientais, a busca por uma superação dessa contradição deve partir da 

unificação dos conceitos de refugiados e deslocados internos como forma de 

proteção do ser humano nessa situação emergencial, numa manifestação cristalina 

de uma consciência ético-jurídica universal diante da necessária salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana - hodiernamente violada por uma diversificação de 

fontes - constituindo-se um verdadeiro direito ao Direito. 

Nesse sentido, constatamos, com pesar, que a salvaguarda dos direitos das 

vítimas de eventos ambientais que buscam proteção em outros países já poderia ter 

sido efetivada por meio da aplicação do instrumental do direito nacional no caso dos 

haitianos, abordado no tópico anterior. 

A dignidade do ser humano como novo e inafastável ethos do Direito 

Internacional que ora se vislumbra, encontra-se sedimentada legalmente no Brasil. 

Na Constituição Federal de 1988, o valor da dignidade da pessoa humana foi 

elevado ao patamar de fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III), 

integrando a categoria dos princípios fundamentais a reger a República Federativa 

do Brasil. Ao analisar a essencialidade desse valor, salienta Flávia Piovesan que  
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[...] o valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo 
básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como critério e 
parâmetro de valoração a orientar a interpretação e 
compreensão do sistema constitucional. Considerando que toda 
Constituição há de ser compreendida como unidade e como sistema 
que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a 
Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como valor 
essencial, que lhe dá unidade de sentido. Isto é, o valor da dignidade 
humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma 
feição particular. (grifo nosso) 530 

Essa inarredável diretriz, condicionante da interpretação de todas as normas 

nacionais, parece ter sido olvidada pela interpretação efetuada pelo Comitê Nacional 

para Refugiados (CONARE) quanto ao alcance do inciso III da Lei 9.474/97 e 

demais estipulações da mencionada lei.  

Mesmo tendo concluído pela incapacidade total de ação do Estado de origem, 

pela carência de paz duradoura, pelo reconhecimento de grave e generalizada 

violação de direitos humanos, pela existência de ameaça à vida, à segurança e/ou 

liberdade dos solicitantes haitianos, o Comitê Nacional para Refugiados não lhes 

reconheceu o status de refugiados, alegando que o clássico conceito de refugiado 

da Convenção de 1951 ―não inclui os casos de vítimas de desastres naturais, a 

menos que estas também tenham fundado temor de perseguição por um dos 

motivos referidos pela legislação sobre refúgio‖. 531 

Como já apontado quase de forma exaustiva neste trabalho, o conceito 

insculpido na Convenção de 1951 visava à proteção de vítimas da crise humanitária 

que se abatera naquele período, não podendo mais ser atualmente concebido de 

forma restrita. O que àquela época se fazia necessário para superar a crise de 

efetivação dos direitos humanos básicos, hoje não mais se faz suficiente. 

Além disso, o instituto do refúgio, diante da evolução do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, não se encontra isolado no plano do Direito Internacional, 

devendo ser compreendido num sentido amplo de garantia de exercícios de direitos 

humanos, com respaldo em toda a normativa internacional e nacional, como é o 

caso do Brasil. Nesse sentido, determina claramente o artigo 48 da Lei 9.474/97: 

Os preceitos desta Lei deverão ser interpretados em harmonia com 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a 
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o 
Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo 

                                                           
530

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012,  pp. 83/84.  
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 Conforme página 188 desta dissertação.  
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dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de 
direitos humanos com o qual o Governo brasileiro estiver 
comprometido. (grifo nosso) 

Tem-se, assim, que a Convenção de 1951 e seu Protocolo de 1967 não 

impõem amarras ao alargamento do conceito de refugiado, mas sim, estipulam um 

mínimo conceitual que deve ser observado. Quando a lei brasileira adotou uma 

definição ampla de refugiado, tornou-se evidente que ela quis ir além da definição 

calcada no elemento ―perseguição‖, colocando paralelamente ao conceito ―clássico‖ 

o conceito de refugiado que abarca a grave e generalizada violação de direitos 

humanos, frise-se independentemente do elemento perseguição, como resta claro 

da simples leitura do artigo 1º da Lei 9.474/97, assim disposto: 

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

Assim, ao lado do ―refugiado por perseguição‖, encontra-se o ―refugiado por 

grave e generalizada violação de direitos humanos‖, dispositivo este que, nessa 

interpretação, condiz com a integração necessária da ordem constitucional brasileira 

com todo o conjunto de normas internacionais de direitos humanos. 

Porém, esse importante marco legal na proteção dos refugiados, que tem 

pleno potencial para desbravar pioneiramente os caminhos que levam à proteção 

efetiva dos ―refugiados ambientais‖, na prática, restou obnubilado e inaplicável 

diante de uma interpretação que, do nosso ponto de vista, não atendeu aos ditames 

éticos, legais e constitucionais consolidados no país. Essa equívoca interpretação 

resultou tanto no caos humano vivido pelos imigrantes haitianos no Brasil quanto na 

sucessão de medidas governamentais desastrosas que tentaram, em vão, conter 

esse fluxo migratório.    

Percebe-se que a dignidade da pessoa humana, como real fundamento ético-

jurídico para a proteção do ser humano, por mais que se encontre exposta de forma 

clara e objetiva, ainda se encontra em estágio de gestação. Mas, por mais que se 

trate de um parto difícil, ele é inadiável. 
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CONCLUSÃO  

 

Embora se trate de fenômeno cuja existência se supõe desde tempos 

imemoriais, no sentido jurídico do termo, o refúgio surgiu no seio da Sociedade das 

Nações, em 1921, passando a ser regulado de forma específica pela sociedade 

internacional a partir da segunda metade do século XX, principalmente após o 

estabelecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), órgão subsidiário no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) 

voltado às questões dos refugiados e da adoção da Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951. 

O conceito de refugiado insculpido na Convenção de 1951, nascido que foi da 

realidade do pós-guerra, constitui-se no alicerce jurídico à proteção internacional dos 

refugiados. Entretanto, o que se imaginava fosse um fenômeno passageiro não o foi 

e os caminhos tomados pela humanidade ensejaram a superação da inicial limitação 

temporal e geográfica imposta por tal Convenção, o que levou a sociedade 

internacional ao Protocolo de 1967.   

Os textos internacionais apontados acima fornecem um mínimo de regulação 

e princípios a serem seguidos quanto ao tratamento dos refugiados, cabendo ao 

ordenamento jurídico interno de cada país tecer especificações e ampliações que 

melhor se adaptem à efetividade da proteção dos refugiados que se encontrem em 

seu território.     

Da realidade vivida no continente africano, a Convenção da Organização da 

Unidade Africana de 1969 surge diante da necessidade de que a proteção aos 

refugiados também englobe pessoas vítimas de agressão, ocupação externa, 

dominação estrangeira ou acontecimentos que perturbem gravemente a ordem 

pública, atingindo ou não a totalidade do país de origem do refugiado. 

No plano da América Latina, a Declaração de Cartagena de 1984 acenou 

para novas situações a ensejar refúgio e inspirou os países latino-americanos a 

adotarem em seus ordenamentos internos uma definição mais generosa e justa para 

o termo refugiado, como foi o caso do Brasil com a Lei nº 9.474/97 que, de maneira 

pioneira, também reconhece como refugiados aqueles que buscam proteção em 

nosso território devido a grave e generalizada violação de direitos humanos 

perpetrada em seus países de origem. 
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Nessa esteira, o Brasil ocupa proeminente posição no cenário internacional 

em virtude de sua avançada e ampla definição de refugiado adotada pela lei 

nacional e, também, pelo estabelecimento de um órgão colegiado para tratar das 

questões envolvendo solicitantes de refúgio (CONARE), por medidas facilitadoras à 

superação do desafio da integração local do refugiado (direito à documentação) e, 

ainda, em virtude de políticas e iniciativas pioneiras voltadas ao acolhimento e 

assistência aos refugiados, a exemplo do programa de reassentamento solidário. 

É bem verdade que, mesmo diante da redação da Lei nº 9.474/97, há muito 

que se trilhar e inúmeros são os desafios a serem superados para o acesso a um 

amplo e eficaz acolhimento de pessoas que, afetadas de forma indelével pelos 

flagelos que ainda acoimam grande parte do planeta (guerras, perseguições 

religiosas e/ou políticas, desastres naturais, entre outros), buscam um lugar neste 

mundo onde possam reivindicar a sua condição de seres humanos.  

Hoje, essa proteção jurídica dispensada aos refugiados se apresenta como 

uma agenda mínima, não mais refletindo as demandas frente a situações novas ou 

não previstas em lei, geradoras de novas e maiores questões relativas às pessoas 

que se encontram na "condição de refugiados", ainda pendentes que se encontram 

de solução. 

Diante do que se procurou demonstrar, resta quase como um truísmo 

assegurar que a definição jurídica de refugiado se amplia e se renova em face da 

realidade objetiva. O dilema dos refugiados continua em constante mudança, 

aumentando a cada dia e requerendo novas teorias e paradigmas. 

Mesmo diante da incontestável evolução normativa de proteção aos 

refugiados, ao cabo da primeira década desse milênio, constata-se um agravamento 

das situações geradoras de deslocamentos e, ainda, o surgimento de situações 

outras que, embora não previstas em lei, vem impactando o mundo, criando novas 

forças a obrigar pessoas a buscar refúgio, a exemplo dos "refugiados ambientais" 

que, embora não se enquadrem na definição jurídica de refugiado, encontram-se 

sob a "condição de refugiado".  

A busca por soluções à problemática dos "refugiados ambientais", além da 

dificuldade em se definir as causas que teriam o potencial de gerar esses 

deslocamentos, ainda esbarra no ressurgimento de ações xenófobas que 

demonstram a insípida realidade de que os capitais conseguem ultrapassar com 

maior facilidade as fronteiras nacionais do que uma pessoa em busca de proteção.  
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Essa situação de indefinição atinge também os chamados deslocados 

internos. Embora já esteja prevista legalmente a necessidade de sua proteção em 

razão de deslocamento forçado por motivos de eventos ambientais, ficam adstritos à 

responsabilidade dos seus Estados, os quais, na maioria das vezes, não conseguem 

atender de forma adequada às necessidades desse grupo que, principalmente por 

questões ligadas a eventos ambientais, já ultrapassam em números os demais 

fluxos de deslocamentos causados por guerras ou outros conflitos. Por tais motivos, 

defende-se a extensão da aplicação do Direito Internacional dos Refugiados a esse 

grupo, o qual passará a contar com a proteção da sociedade internacional em 

atuação conjunta ao Estado em que se encontram essas pessoas.  

Quanto aos "refugiados ambientais", pelo que procuramos demonstrar, há 

consubstanciada, mesmo que de forma indireta, uma estreita ligação entre os 

eventos ambientais que se multiplicam em ocorrência e agravamento e o aumento 

dos fluxos migratórios mundiais. Dessa forma, não há como se defender que a 

essas pessoas a única opção seja a de permanecer em seus territórios e aguardar 

que os ditames preconizados pelos direitos humanos sejam de fato atendidos. 

Embora se reconheça que sob a perspectiva dos direitos humanos se torna 

possível o preenchimento de lacunas, diante de situações fáticas e jurídicas ainda 

não previstas, como é o caso dos "refugiados ambientais", a prática tem 

demonstrado que essa proteção é instável e precária, não correspondendo a real 

emergência do entendimento dado às questões envolvendo deslocamentos em 

virtude de eventos ambientais.  

Diante dos novos desafios que se apresentam resta clara a necessidade de 

uma reconsideração da definição de refugiado, constituindo tal empreitada em 

obrigação de uma verdadeira Comunidade Internacional, e não unicamente de uma 

sociedade internacional, principalmente por se tratar de uma questão de respeito 

aos direitos humanos.  

Das propostas apresentadas à solução da problemática dos "refugiados 

ambientais", a que se mostra mais desejável é a elaboração de um tratado 

específico sobre o tema, abordando de forma ampla todos os aspectos que 

envolveriam o seu reconhecimento como refugiados, como a definição do termo, 

determinação de direitos e obrigações, descrições dos eventos ambientais que 

poderiam ensejar tais deslocamentos e, até mesmo possíveis relações com fatores 

sociais e econômicos. 
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Perante todos os entraves apresentados quanto a essa elaboração de um 

tratado específico, a solução atual que melhor se apresenta é a unificação dos 

conceitos e ampliação da aplicabilidade das normas de Direito Internacional dos 

Refugiados.  

Tendo por supedâneo o princípio da não discriminação, reconhecer às 

pessoas forçadas ao deslocamento o seu valor enquanto ser humano e, nessa 

condição, garantir a sua proteção se apresenta como uma responsabilidade de 

todos. Nessa perspectiva, os direitos já reconhecidos internacionalmente devem ser 

aplicados de forma igualitária a todos aqueles que necessitem de proteção e 

observados durante todo o processo do refúgio: na entrada no território nacional, 

antes, durante e depois do pedido do reconhecimento da condição de refugiado e, 

indispensavelmente, respeito ao princípio do non-refoulement ou princípio da não 

devolução.        

Olhando para o passado se percebe o muito que foi feito ao mesmo tempo 

em que ao olhar para o futuro se percebe o muito a se fazer, especialmente quanto 

a real compreensão dessa problemática que, de uma forma ou de outra, acaba 

atingindo a todos os países. 

Em comunhão de responsabilidades e sob o enfoque dos direitos humanos, 

cumpre a toda a Comunidade Internacional buscar meios de garantir a proteção 

normativa a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou de sua 

localização geográfica, mesmo porque, queiramos ou não, já vivemos num Mundo 

Único, como já preconizava Hannah Arendt 532, no verão de 1950.  
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