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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objeto a análise da possibilidade de atuação do Tribunal Penal 

Internacional face aos crimes cometidos contra os refugiados, como forma de desestímulo 

às graves violações que vêm sendo perpetradas. O objetivo é estudar e compreender os 

institutos de direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional, bem como o instituto do 

refúgio, identificando cada um e compreendendo seus mecanismos de atuação. Por fim, 

busca-se compreender as dificuldades que o Tribunal enfrenta para o alcance da sua 

jurisdição, bem como mostrar que este possui as ferramentas necessárias para o efetivo 

desestímulo às graves violações de direitos humanos no âmbito do refúgio. 

 

Palavras chave: Direito Internacional, Direito dos Refugiados, Tribunal Penal 

Internacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A história da humanidade foi dividida por grandes marcos, entre guerras, lutas e 

conquistas. Sabe-se que, desde que o mundo é mundo, as pessoas migram, peregrinam, 

exploram e vão em busca de outros lugares. E é no período em que aconteceu a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) que se nota o maior fluxo de refugiados já visto no mundo até 

então. 

Refugiar-se, ou ser reconhecido como refugiado1, está diretamente relacionado 

a um sistema político falido, e que, por assim estar, desencadeou guerras e/ou perseguições 

a um determinado grupo, que se viu forçado a se retirar de seu próprio país em busca de 

segurança em outro lugar. O instituto do refúgio desencadeia uma série de outros institutos, 

além da criação de organismos que buscam incessantemente a resolução de problemas 

advindos da crise migratória dos refugiados. Nesse sentido, o assunto necessita atenção 

particular, voltada às graves violações que este grupo sofre,  compreendendo que as 

violações ocorrem desde os primórdios da segunda Guerra Mundial, sendo estas 

perpetrados de forma reiterada até os dias de . E é por isso que o assunto merece destaque 

na pauta dos Direitos Humanos e da Comunidade Internacional. 

Sabendo que as violações aos direitos dos refugiados datam de décadas, os 

organismos internacionais têm se reunido e realizado diversos documentos e tratados 

visando a proteção desse grupo. Não obstante as inúmeras ratificações e debates a respeito 

do tema, observa-se que não se chegou a um plano ideal para que se extermine ou ao menos 

se diminua os atos bárbaros perpetrados em grande parte pelos próprios chefes de governo 

ou pessoas ligadas ao sistema. O que tem sido feito em relação aos organismos 

internacionais vem sendo um processo louvável, mas insuficiente, já que as medidas 

hodiernamente exercidas não são capazes de reparar os danos sofridos por uma parte da 

população, danos estes que afetam, além dos refugiados, toda uma comunidade 

internacional, que se vê diante das atrocidades que são reiteradamente cometidas. 

Nesse espeque, constata-se um grande sentimento de impunidade diante de todo 

                                                   
1
Conforme disposto pela Acnur, refugiados “são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a 

fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um 

determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de 

direitos humanos e conflitos armados.” (ACNUR Brasil. Lei 9474/97 e Coletânea de Instrumentos de 

Proteção Internacional dos Refugiados. Brasília, 2004.) 
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o globo, legitimando um ad eternum estado de exceção, tendo em vista, e como já falado, 

que os crimes realizados contra os refugiados são, em boa parte, legitimados pelo próprio 

chefe de estado, seja por sua omissão ou,  até  mesmo, por sua ação direta, como é o caso 

dos refugiados na Síria.   

Sendo assim, visa-se demonstrar, nesta pesquisa, que o Tribunal Penal 

Internacional (TPI) tem o condão de efetivar as demandas emergenciais que urgem em todo 

o mundo, já que é um órgão que responsabiliza pessoas físicas perpetradoras das mais 

graves violações de Direitos Humanos, podendo por seu poder punitivo provocar um 

desestímulo às violações, já que as recomendações e julgamentos ao Estado por si só, não 

alcançam o esperado para que estes atos não voltem a se reiterar.  

Nesse diapasão, o Tribunal Penal Internacional se insere como uma tentativa de 

natureza política e jurídica para o incremento do sistema internacional de proteção dos 

Direitos Humanos. Trata-se de uma medida que busca a superação do estado de exceção 

permanente.  Um dos principais pontos da criação do Tribunal Penal Internacional é que 

sua jurisdição recaia sobre os indivíduos (pessoas físicas) que cometem crimes; 

independente do fato de esse indivíduo possuir qualquer prerrogativa, não existe imunidade 

que o possa livrar de ser julgado por este tribunal. 

Portanto, vê-se no Direito Internacional, mais delimitadamente no Tribunal 

Penal Internacional, uma resposta para alcançar e efetivar as medidas de proteção dos 

direitos humanos, vida e dignidade, em função do instituto do refúgio, julgando e 

condenando os responsáveis pelos atos que até então são legitimados, caso os órgãos 

internacionais e nacionais internos permaneçam inertes.  

Dessa forma, busca-se examinar as peculiaridades do instituto do refúgio, quais 

são os aspectos que forçam esse grupo a se refugiar e identificar quais são os crimes 

praticados em detrimento desse grupo, partindo do princípio de que a falta de punição às 

graves violações cometidas é a principal razão para que, até os dias de hoje, se tenha um 

grande contingente de refugiados buscando por proteção. 

Nesse contexto, o problema que delimita o trabalho procura responder em que 

medida podemos afirmar ser o TPI o órgão competente para julgar crimes cometido por 

agentes públicos no âmbito do instituto do refúgio. Assim, para responder ao problema 

proposto, elegeu-se as hipóteses diretoras da pesquisa: a) a história da migração no mundo 

levou a  comunidade internacional a criar o instituto de refúgio com o intuito de delinear o 

campo jurídico de proteção e correção das atrocidades cometidas contra os refugiados que, 

sob o ponto de vista dos direitos humanos, precisam ser coibidos pela comunidade 
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internacional; b)Levando-se em consideração que o desestímulo às violações pode colocar 

fim a anos de impunidade, aposta-se na possibilidade de atuação do Tribunal Penal 

Internacional para julgar crimes oriundo de denúncias contra  chefes estatais; c) Sendo o 

TPI o órgão capaz de julgar tais crimes, evidencia-se um possível desestímulo às violações 

comuns que o mundo assiste não só hoje, mas como um cenário que acompanha toda a 

história. 

No que tange a metodologia, a pesquisa se localiza como qualitativa, 

explicativa e exploratória, porque tenciona explicar as violações cometidas para com os 

refugiados e verificar a possibilidade de serem essas tratadas pelo Tribunal Internacional 

Penal. Por essa razão, o caminho percorrido se fez pelo método dedutivo, vez que se busca 

mostrar a possibilidade de o Tribunal Penal Internacional julgar e coibir os crimes 

cometidos em relação a esse grupo (crimes contra os refugiados). Optou a pesquisa, 

preferencialmente, pela revisão bibliográfica sobre os temas do refúgio e dos direitos 

humanos, no intuito de fundamentar as premissas aqui pretendidas. Assim, a escolha pela 

vertente jurídico-teórica e jurídico-sociológica ajuda a fazer uma análise hermenêutica do 

tema em comento. Tal pesquisa perpassa os campos da ciência política, do direito 

internacional e dos direitos humanos. 

Por fim, no que disciplina as divisões do trabalho, além da introdução, os 

capítulos estão organizados do seguinte modo: inicialmente, os Direitos Humanos serão 

abordados como fundamento teórico que justifica e impacta positivamente a pesquisa sobre 

a possibilidade dos Direitos dos Refugiados serem protegidos no âmbito do Tribunal Penal 

Internacional (TPI). Nesse contexto, abordar-se-á a atuação do Tribunal a partir da análise  

do Estatuto de Roma, exemplificando suas competências, funções, e casos de julgamentos 

exitosos no âmbito do TPI, com fundamento nas graves violações de direitos humanos.  

 Posteriormente, abordar-se-á o conceito e breve período histórico que circunda 

o“surgimento” dos refugiados, bem como os problemas que decorrem da violação dos seus 

direitos e a análise de seus institutos jurídicos, com destaque no instituto do refúgio. Por 

fim, o último capítulo se debruçará sobre o cerne do trabalho através da análise de como se 

daria a atuação do Tribunal Penal Internacional para coibir crimes no âmbito do refúgio e, 

além disso, analisar-se-á, sem exaurir o tema, os crimes contra a humanidade, cometidos no 

âmbito do refúgio, que têm alicerce para seu julgamento no TPI, observando-se, 

obviamente, os limites da jurisdição do Tribunal e as possíveis barreiras políticas que este 

encontra para efetivar sua jurisdição na função de órgão capaz de punir os responsáveis 

pelas graves violações aos direitos humanos. 
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2. DIREITOS HUMANOS E O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

2.1. Direitos humanos como base teórica para proteção dos direitos dos refugiados 

no âmbito do Tribunal Penal Internacional 

 

Sabe-se que a criação dos Direito Humanos Internacional como uma tipificação 

se deu após os horrores da Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945, e adotou -se, 

em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal de Direitos humanos. Os direitos 

listados na Declaração são inerentes a todo ser humano, independente de raça, sexo, etnia, 

nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outra condição; são direitos firmados e 

estabelecidos que podem ser requeridos pelas pessoas pelo simples fato de serem humanas. 

Uma boa definição é a de Batista, Rodrigues e Pires, que dizem: 

 
[...]conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 

buscam concretizar as exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade, da 

fraternidade e da solidariedade humanas. Estas devem ser reconhecidas 

positivamente em todos os níveis, sendo que tais direitos guardam relação com os 

documentos de direito internacional, por se referirem àquelas posições jurídicas 

endereçadas à pessoa humana como tal, independentemente de sua vinculação 

com determinada ordem constitucional. Assim, os direitos humanos são válidos 

para todos os povos e tempos, de modo a demonstrar um inequívoco caráter 

cosmopolita. (RODRIGUES, PIRES; 2008, p. 9) 

 

A criação e tipificação dos Direitos Humanos2 decorrem de uma tentativa da 

comunidade internacional para que a humanidade nunca mais presencie as graves violações 

e atrocidades cometidas aos seres humanos, como foi o holocausto. Os Direitos Humanos 

protegem indivíduos e grupos contra ações que interfiram na liberdade fundamental e 

dignidade humana, ou seja, visa-se, antes de tudo, a proteção. É a partir dessa Declaração 

que direitos essenciais passaram a ser assegurados, não somente pelos ordenamentos 

jurídicos internos dos Estados soberanos, como também pela ordem internacional. 

Nesse contexto, decorrente do mesmo período histórico, qual seja a Segunda 

Guerra mundial, a comunidade internacional começou a se deparar com uma grande massa 

                                                   
2
Para Fábio Comparato ‘’De fato, os direitos humanos exprimem certa consciência ética universal, e por isso 

estão acima do ordenamento jurídico de cada Estado ( 2010, p. 74) 

Para Flávia Piovesan: o conceito de direitos humanos é dotado de universalidade, pois possui extensão 

universal, pois basta possuir condição de pessoa para ser titular de direitos. Portanto, o ser humano é visto 

como um ser essencialmente moral com unicidade existencial e dignidade. (2006, p. 18), 
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de pessoas que estava fugindo de seus países em razão das constantes perseguições e 

violências que derivavam do período pós-guerra; por não encontrarem segurança em seu 

país de origem, essas pessoas se viram obrigadas a recorrer a outros estados em busca de 

asilo e segurança.  

Sendo os Direitos Humanos base para a proteção jurídica internacional dos 

povos, este se firma como um sistema basilar que promove proteção, e, por esse motivo, 

não tem como falar em direito dos refugiados sem abordar os direitos humanos, uma vez 

que ele é a base para a criação e elaboração de qualquer outro direito de proteção às 

pessoas. Portanto, tem-se que esses dois institutos são indissociáveis, tendo em vista que o 

direito dos refugiados só existe em  função de uma carta que protege e elenca esse grupo 

como um grupo que faz jus à proteção internacional. 

Dessa forma, não se dissocia o instituto dos Direitos Humanos do instituto do 

refúgio, pois este deriva dessa condição. Ser um refugiado é fazer jus a uma proteção 

humanitária internacional e, por isso, é impossível separar esses dois contextos. Um 

precede do outro; a condição de proteção do refugiado só é possível por existirem os 

direitos humanos. 

Nesse contexto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ANCUR, 1951), reconhece que refúgio e direitos humanos são intrinsecamente vinculados 

e que a violação desses direitos legitima o reconhecimento do status de refugiado. Ademais, 

é importante ressaltar que o Direito Internacional dos Refugiados tem reflexos diretos da 

internacionalização dos direitos humanos, uma vez que, de acordo com Amaral Jr.:  

A internacionalização dos direitos humanos se materializa em uma pletora de 

tratados e convenções, transformando o indivíduo em sujeito do Direito 
Internacional. A formação de um espaço público internacional dos direitos 

humanos alimentado pelos meios de comunicação enfraqueceu o apelo político ao 

conceito de soberania para encobrir a prática de perseguições, massacres e 

torturas contra minorias étnicas e opositores políticos(AMARAL JR; 2001. p. 9) 

 

Ainda, de acordo com o ANCUR, para deixar mais claro que os direitos dos 

refugiados decorrem dos direitos humanos, elenca, para além da proteção, outras três 

questões: 

[...]O refugiado é, antes de qualquer condição, um ser humano, ao qual diversos 

direitos foram reconhecidos internacionalmente. Os requerentes de refúgio e os 

refugiados se [...] beneficiam dos direitos e liberdades fundamentais reconhecidos 

nos instrumentos internacionais de direitos humanos. A proteção do refugiado 

deve, nessa medida, ser vista no contexto mais vasto da proteção dos direitos 

humanos. (ACNUR e ONU 2002, p.14). 

 

O ANCUR, dessa forma, busca esclarecer que o refugiado é um ser humano 

antes de qualquer outra definição, tendo em vista o tratamento aplicado por vários países 
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com a chegada de refugiados, dando um tratamento não humanitário. Há um aspecto 

peculiar quando nos referimos a refugiados, e por isso, a priori, seu primeiro 

reconhecimento é como ser humano que faz jus aos direitos inerentes de viver e viver com 

dignidade, e que em prol disso é contemplado pelo direito humanitário internacional. 

Contempla Liliana: 

 
[...]A Convenção de 1951, que estabelece o conceito de refugiado e é a principal 

referência para o regime, tem como fundamento a afirmação internacional de 

direitos humanos. A Agência declara que os direitos humanos são a fonte 

primária dos princípios e estruturas existentes para a proteção dos refugiados 

(UNHCR 1998). Ademais, o ACNUR entende que, como uma agência das 

Nações Unidas, deve assegurar que os direitos humanos de seus beneficiários 
sejam mantidos (LYRA, 2007, p.98) 

 

Nesse aspecto, tem-se que, a partir do reconhecimento de refugiado, essa pessoa 

faz jus imediatamente à proteção elencada na carta dos Direitos Humanos Internacional, 

tendo em vista que, dentro da construção desses direitos, se estabelecem vários outros 

institutos de proteção que são direcionadas a grupos específicos. Dessa forma, é 

indispensável a criação de um diploma especial para tratar com mais atenção todas as 

questões que envolvem o grupo dos refugiados, justamente pelo fato de se encontrarem em 

situação de extrema vulnerabilidade. Sobre esse tópico, explica Liliana: 

 
[...]A própria Convenção enuncia direitos a serem observados em relação aos 

refugiados. Ressalta-se que a proteção aos refugiados opera dentro de uma 

estrutura de direitos e deveres individuais e responsabilidades estatais (UNHCR 

1998). Sustenta-se que, quando reconhecidos como refugiados, há a aplicação a 

esses indivíduos de um regime legal especial que estabelece direito e determina 

assistência e medidas de proteção, os quais, em conjunto, constituem o que é 

conhecido como “proteção internacional ao refugiado (LYRA, 2007, p. 98). 

 

Dessa forma, constata-se que não há como falar em refúgio sem abordar os 

direitos humanos. Confirma-se, de plano, que os direitos humanos são a base que 

fundamentam a existência do que se entende hodiernamente por direito dos refugiados.  

Nesse espeque, tem-se que a condição do Tribunal Penal Internacional (1998), como se 

verá mais à frente, nasce da mesma causa que originou a declaração de direitos humanos e 

sua tipificação. Toda essa noção do que se tem por um direito internacional advém do 

contexto pós-guerra; a 2ª guerra mundial foi o período mais obscuro, sangrento e violento 

que as nações vivenciaram e desencadeou uma série de conflitos e novas necessidades.  

Sendo assim, após esse período, o Tribunal Penal Internacional foi criado pela 

comunidade internacional para combater e punir indivíduos, em especial aquelas que 

parecem ser inalcançáveis – seja por suas riquezas, influência, ou seu poder –, e que 
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acabariam saindo impunes de seus atos violentos (nos referimos aqui a grandes líderes 

políticos, chefes de governo, que, muitas vezes, não recebem uma punição da pessoa física, 

e, assim, as violações cometidas ficam apenas no âmbito da figura estatal, o que leva à 

impunidade e a uma reiteração de atos que violam os direitos humanos).  

Nesse contexto, a compreensão de Cançado Trindade se apresenta iluminativa à 

compreensão de que o sujeito de direitos é, por excelência, a própria humanidade. Cançado 

(2008, p. 346/347 apud NETO, José Cretella, 2008. p. 346/347) define bem quais são as 

principais razões para se desenvolver uma noção de proteção Jurídica da Humanidade 

quando afirma que: 

 
[...] exame da Humanidade como sujeito de Direito Internacional não se esgota na 

identificação e na afirmação de seus interesses comuns e superiores, pois exigem 

que se levem em consideração os princípios fundamentais da Humanidade que 

marcam sua presença em todo o corpus iuris do moderno Direito Internacional, 

da importância da moldura dos Direitos Humanos e, muito especialmente, da 
capacidade de a Humanidade agir em juízo, e de sua representação legal”, 

abandonando, desta forma, a noção de que o Direito Internacional consistia 

apenas na regulação interestatais, e responsabilizando o indivíduo pelo 

cometimento de graves crimes, afetando, assim, os interesses superiores da 

sociedade internacional.(NETO, 2008, p.346/347) 

 

Em suma, a criação de um Tribunal Penal Internacional insere-se como uma 

forma de proteção dos Direitos Humanos, tendo como objetivo o desestímulo ao estado de 

exceção, que por mais que tenha sido institucionalizado entre o período de 1933 e 1945, já 

ocorreu muitas vezes de forma constante e velada. E é por esse motivo, como bem 

menciona REISS (2017, p.80), “[..]que a perspectiva política dos Direitos Humanos deve 

ter como foco o combate aos excessos estatais. É fazer com que o conteúdo político dos 

Direitos Humanos tenha como meta a superação do estado de exceção permanente, em prol 

dos menos favorecidos – e, consequentemente, mais vulneráveis às violações.”  

Espera-se que o Tribunal Penal Internacional possa responsabilizar os agentes 

que cometeram graves violações dos direitos humanos.Ademais, o próprio Estatuto de 

Roma (1998) positiva expressamente, no item 3 do art. 21, que a referência interpretativa 

do Tribunal Penal Internacional na sua aplicação e interpretação do direito deve “ser 

compatível com os direitos humanos internacionalmente conhecidos”. Logo em seguida, o 

Estatuto veda que a interpretação discrimine gênero, idade, raça, cor, religião ou credo, 

opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, situação econômica e 

nascimento.  

Ainda, de acordo com o art. 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, dentre os crimes de sua competência para julgamento, encontra-se elencado o 
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crime Contra a Humanidade, que visa proteger a liberdade em suas diversas formas, a 

dignidade sexual, a proteção ao patrimônio e a incolumidade pública; sua jurisdição se 

retira da inércia quando se trata dos crimes de maior gravidade. Nesse sentido, o artigo 7 ºdo 

mesmo Estatuto define como “Crimes contra a Humanidade” qualquer ato cometido no 

quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil que 

tenha conhecimento desse ataque. 

Em razão da extensão do rol, visa-se a leitura somente das alíneas 

consubstanciadas no Parágrafo 1º - alíneas (d) (h) - e 2º - alíneas (d) e (g) - do texto que 

encontra consonância no que se refere às violações cometidas no âmbito do refúgio, quais 

sejam: 

 
[...] d) Deportação ou transferência forçada de uma população [...] h) Perseguição 

de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, 

raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no 

parágrafo 3o, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como 

inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste 

parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal; Parágrafo 2)d) Por 

"deportação ou transferência à força de uma população" entende-se o 

deslocamento forçado de pessoas, através da expulsão ou outro ato coercivo, da 

zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no 

direito internacional;g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e 

grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos 
relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa.(ROMA, 

1998) 

 

 

Trazer à baila a tipificação dos crimes contra a humanidade faz-se importante 

para a visualização de como as violações ao direito dos refugiados se enquadra 

perfeitamente nos artigos grifados, e entender como essas violações desencadeiam uma 

série de outros crimes, que ocorrem exclusivamente pela situação de vulnerabilidade que 

esse grupo se encontra.  

Portanto, e conforme demonstrado, direitos humanos, direito dos refugiados e o 

tribunal penal internacional são institutos que se relacionam na medida em que a base para 

que possam se correlacionar é a existência de um direito humanitário internacional. Direitos 

humanos são garantias a serem cuidadas e defendidas pelo Estado. Refugiados são sujeitos 

de direitos reconhecidos no âmbito interno, nas constituições nacionais e no âmbito 

internacional pelo catálogo de direitos humanos, contemplados também em documentos, 

como convenções e declarações. Já o Tribunal é instituição jurídica, formalmente 

constituído e reconhecido pelos Estados Membros, cujo objetivo é receber, processar e 

julgar violações dos direitos humanos. Daí porque a violação aos direitos dos refugiados 

tem escopo para ser julgado no âmbito do Tribunal Penal Internacional, tendo como 
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iluminativo o princípio majoritário declarado na constituição dos direitos humanos, qual 

seja, a proteção, como será tratada a seguir. 

 

2.2. Tribunal Penal Internacional: criação, definição e competência 

 

A criação de um Tribunal Penal Internacional (TPI) adveio da necessidade de 

julgar crimes bárbaros de violações aos Direitos Humanos, responsabilizando indivíduos. O 

período pós-guerra (Segunda Guerra Mundial) foi uma sucessão de acontecimentos que 

mudaram o mundo política e juridicamente, especificamente no que se refere ao Direito 

Internacional (criação do Tribunal Penal Internacional). 

Esse triste período histórico, que culminou nas barbáries cometidas, bem como 

as graves violações jurídicas e de direitos humanos, levaram a humanidade a um enorme 

sentimento de impunidade, e o clamor por justiça era esbravejado pelo mundo. Então, para 

responder ao clamor social da época e levar a julgamento alguns líderes de guerra, antes da 

criação do TPI e o instituírem como um tribunal permanente, formaram-se, 

temporariamente, outros dois tipos de Tribunal Penal Internacional para julgar os crimes 

cometidos na Segunda Grande Guerra: o Tribunal de Nuremberg e de Tóquio e, 

posteriormente, o Tribunal ad hoc da Organização das Nações Unidas (ONU), criado para 

julgar crimes de guerra e violações aos direitos humanos de Ruanda e da ex-Iugoslávia. 

Explica Accioly: 

 

A ideia da criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente foi 

cogitada pela primeira vez em 1948, quando a Assembléia Geral das Nações 

Unidas pediu à Corte Internacional de Justiça que examinasse a possibilidade da 

criação de um tribunal para julgar os casos semelhantes aos que haviam sido 

submetidos aos Tribunais de Nuremberg e de Tóquio. (ACCIOLY, 2011, p.852)  

 

Observa-se que não é nova a ideia de se constituir um Tribunal Penal 

Internacional, à medida em que se enxergava a necessidade de julgar graves crimes 

cometidos por pessoas físicas à época da Segunda Guerra.Nesse contexto, de acordo com 

Jankov: 

 
Entre 1995 e 1998, a Assembleia Geral das Nações Unidas convocou dois 

comitês para a produção de um texto consolidado do Projeto de Estatuto para a 

criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente. O primeiro 
comitê, ad hoc, durante o ano de 1995, discutiu as principais questões 

substanciais e administrativas, mas não iniciou as negociações nem a redação 

propriamente dita do Estatuto que viria a regulamentar as atribuições do Tribunal 

Penal Internacional. Desta forma, o comitê de caráter ad hoc foi substituído em 

1996 pelo Comitê Preparatório para a criação de um Tribunal Penal Internacional. 

Realizaram-se várias reuniões, submetendo à Conferência Diplomática em Roma, 
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um Projeto de Estatuto e um Projeto de Lei final, com 116 artigos e 173 páginas 

de texto, representando uma multiplicidade de opções quanto a dispositivos 

inteiros ou ainda determinadas palavras e expressões. (JANKOV, 2009, p. 29/ 

30). 

 

Nesse diapasão, após a convocação dos comitês para a redação do Estatuto 

vislumbrando a consolidação e criação do Tribunal Penal Internacional, sendo realizado no 

dia 17 de julho de 1998, data em que foi aprovada a criação do Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional, o qual obteve um total de 120 votos favoráveis, 21 abstenções e 7 votos 

contrários, sendo estes da China, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Israel, Sri Lanka e 

Turquia. Com o aceite da maioria dos Países, o Estatuto entrou em vigor em 1º de julho de 

2002 e até maio do ano de 2005 99 Estados já haviam ratificado o tratado. Hoje são 121 

Estados-partes aderentes ao Estatuto de Roma, sendo que Estados Unidos, China e Rússia 

ainda não aderiram ao referido acordo. 

O Tribunal Penal Internacional é resultado de um longo processo histórico, que 

perpassou pela criação de tribunais temporários para julgar pessoas e crimes específicos de 

guerra. Esse processo levou a um posterior consenso sobre a necessidade de um tribunal 

permanente para punir não só os responsáveis pelos maiores crimes contra a humanidade 

até então praticados, mas também para servir como um símbolo-garantia de que esses 

crimes não voltariam a se repetir. Essa instituição tornou-se, assim, um “recado” para 

grandes líderes que até então acreditavam que não seriam punidos. 

Nesse espeque, o Tribunal Penal Internacional teve sua criação aprovada 

através do Estatuto de Roma de 1998 e iniciou seu trabalho em julho de 2002, com 

competência para julgar quatro tipos de crimes: crimes contra a humanidade, crimes de 

genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. As penas previstas são de até 30 anos de 

prisão, e a prisão perpétua se insere como exceção, haja vista ser a penalidade com maior 

rigor estabelecido no estatuto, como dispõe o art. 5º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, a seguir: 

 
A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a 

comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o 

Tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: a) O crime de 

genocídio; b) Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra; d) O crime de 

agressão.2. O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de 

agressão desde que, nos termos dos artigos 121 e 123, seja aprovada uma 
disposição em que se defina o crime e se enunciem as condições em que o 

Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser 

compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas.(REISS, 

2017. P.64) 

 

Em seguida, os artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto discorrem sobre cada um dos 
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crimes de competência do Tribunal, definindo o conceito de forma individual, precisa e 

inconfundível, para ser possível a aplicação das devidas sanções. 

O TPI, como dito, é uma instituição permanente, de origem convencional, 

sediada na cidade de Haia/ Holanda, dotada de personalidade jurídica internacional e, 

apesar de integrar o sistema da ONU,resguarda sua competência interna. As regras de 

responsabilidade penal têm sua fixação no Estatuto de Roma, e dão legitimidade ao 

Tribunal para sancionar a prática de atos que lesam a integridade humana. Como dispõe 

Fábio Konder (2003. p. 445),“pressupõe a instituição de um regime de autêntica cidadania 

mundial, em que todas as pessoas, naturais ou jurídicas, de qualquer nacionalidade, tenham 

direitos e deveres em relação à humanidade como um todo, e não apenas umas em relação 

às outras pela intermediação dos respectivos Estados”. Nesse sentido, explica o mesmo  

autor que a   

 

[...] definição de um ato criminoso, bem como o julgamento e punição do agente 

responsável, não constituem mais matérias adstritas à soberania nacional de cada 

Estado. Como pôde se ver no primeiro capítulo, ao longo da história, percebeu-se 

que, na quase totalidade dos casos, os agentes criminosos são autoridades estatais, 

ou pessoas que gozaram da proteção destas para a prática dos atos 

criminosos.(COMPARATO. 2003, p. 445). 

 

Assim, cria-se a noção do indivíduo não como um objeto, mas como sujeito de 

direito internacional, considerando-se a primazia da pessoa humana para o sistema 

internacional de proteção. O artigo 1º do Estatuto de Roma dispõe que a jurisdição do TPI 

possui caráter complementar e excepcional, ou seja, será invocado a exercer sua jurisdição 

quando um estado nacional for manifestamente incapaz de solucionar o problema em sua 

esfera interna ou permanecer omisso. Dessa forma, os Estados possuem prioridade para 

julgar e punir os crimes previstos no Estatuto de Roma. Como bem leciona Flavia 

Piovessan,  

 

[...]o surgimento do Tribunal Penal Internacional se dá como aparato 

complementar às Cortes Nacionais, com o objetivo de assegurar o término da 

impunidade para os mais graves crimes internacionais, levando em consideração 

que por vezes, na ocorrência de tais crimes, as instituições nacionais se mostram 
falhas ou omissas na realização da justiça. Constata-se, deste modo, a 

responsabilidade primária do Estado com relação ao julgamento de violações de 

direitos humanitários, tendo a comunidade internacional a responsabilidade 

subsidiária. A jurisdição do Tribunal Internacional é adicional e complementar à 

do Estado, ficando condicionada à incapacidade ou à omissão do sistema judicial 

interno. (PIOVESAN, 2007, p.47) 

 

Pelo exposto, nesta parte do capítulo realizou-se uma retrospectiva do processo 

que levou à criação do Tribunal Penal Internacional, bem como sua definição, 
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competências, e forma de atuação. Especificou-se também que o TPI, como um instituto de 

natureza complementar à dos Estados, só pode atuar e aplicar a sua jurisdição nos países 

que aderiram à sua atuação - a não ser que recebam uma denúncia do conselho de 

segurança das Nações Unidas, tópico que será visto nos próximos capítulos. Além do mais, 

frisa-se que todo esse instituto deriva, em seu âmago, da importância de se defender o 

direito e a dignidade da pessoa humana, tendo em todo o seu ordenamento esse princípio 

norteador. Observou-se ainda, que na análise do Estatuto de Roma, o crime contra 

refugiado encontra base no rol de direitos humanos e, por isso, pode ser defendido no 

âmbito do TPI.  

 
 

2.3. Análise de casos exitosos no contexto dos crimes contra a humanidade até 

então julgados pelo Tribunal Penal Internacional como reflexo do julgamento 

de chefes estatais 

 

Como foi examinado supra, o Tribunal Penal Internacional tem em seu viés o 

objetivo de julgar crimes violentos que atentem contra a dignidade da pessoa humana e que 

atinjam um teor internacional.Dessa forma, é importante reconhecer que, desde que entrou 

em vigor do Estatuto de Roma, em 1º de julho de 2002, de acordo com Kai Ambos (2007. 

p. 75) “até 1º de março de 2006, foram recebidas 1732 comunicações, oriundas de 103 

países, denunciando supostos crimes pretensamente praticados em 139 países”.  

À época das comunicações, uma boa parte das denúncias não tiveram 

consequências. Entretanto, tendo em vista a recente criação do Tribunal, os dados se 

mostram satisfatórios, o que já demonstra o potencial da instituição e como a sua existência 

tem relevância para a proteção dos Direitos Humanos em um contexto internacional. Dessa 

forma, a efeito de exemplificação, é importante trazer a comento alguns dos casos exitosos 

de julgamentos de crimes cometidos contra a humanidade, executados no âmbito do 

Tribunal Penal Internacional.  

O empresário Gaspard kanyarukiga, de Ruanda (1994), foi levado a julgamento 

pelo Tribunal por estar envolvido no massacre de 2.000 tutsis em uma igreja. Ele foi 

considerado culpado por crimes de genocídio, extermínio e crimes contra a humanidade. É 

importante frisar, como já foi dito anteriormente, que a punição para crimes internacionais 

previstos não se restringe a agentes estatais.No entanto, não se pode olvidar de que a grande 

parte das denúncias e julgamentos realizados no âmbito do Tribunal refere-se a pessoas que 

aferem algum poder estatal ou estão diretamente ligadas à ele, como se extrai até hoje dos 

julgamentos realizados pelo Tribunal Penal Internacional em seu sítio. 
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Outro julgado e condenado pelo Tribunal foi o general servo-bósnio Dragomir 

Milosevic (1992-1995), acusado de comandar o cerco à cidade de Sarajevo durante a 

Guerra da Bósnia (1992-1995), dentre outros crimes. Foi considerado culpado de terror, 

crimes de guerra, assassinato, atos desumanos e crimes contra a humanidade e foi 

condenado a 33 anos de prisão em 2007, de acordo com o que está disponibilizado no 

portal do Tribunal Penal Internacional. 

Outro exemplo envolve o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Ruandês, 

Augustin Bizimungu (1994), que foi condenado a 30 anos de reclusão pelo Tribunal por seu 

envolvimento direto e responsabilidade hierárquica no genocídio de 1994, em Ruanda, 

disponibilizados no site do Tribunal. 

Apenas se registre que foram colacionados apenas alguns dos julgamentospor 

se tratar de título exemplificativo.No entanto, em grande parte da pesquisa, só se encontram 

pessoa ligadas ao governo e com poder político como praticantes das violações. Dessa 

forma, constata-se que o estado é, historicamente, o grande responsável pelas mais graves 

violações a direitos humanos que já existiu.Demonstra-se, contudo, que apesar de sua 

criação ser recente, o Tribunal já tem demonstrado seu caráter efetivo na proteção dos 

crimes cometidos contra a humanidade, punindo, de forma nunca antes vista, chefes de 

estados e pessoas ligadas ao seu regime, trazendo uma forma de reparação histórica às 

vítimas de grandes barbáries, dentro e fora do contexto da Segunda Guerra Mundial.  

A seguir, será feita a identificação do refúgio e de seus institutos jurídicos, bem 

como a compreensão dos problemas que decorrem de sua violação. 

 

 

3. REFUGIADOS E DIREITOS HUMANOS 

 

3.1. Identificando o Refugiado e seus direitos 

 

Conforme vem sendo tratado ao longo do trabalho, sabe-se que a 

internacionalização dos Direitos Humanos é um fenômeno recente, que se concretizou após 

o término da segunda guerra mundial. Dessa forma a carta da ONU e a declaração dos 

Direitos Humanos de 1948 marcaram o início do processo de positivação e universalização 

dos Direitos do Homem, que até então eram consagrados somente no interior dos Estados 

Nacionais. Posteriormente, na segunda metade do século XX vieram à luz diversos tratados 

e declarações que tinham como escopo proteger a dignidade humana em sua multiplicidade, 

as mais diversas. Nesse sentido: 
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É possível distinguir, no âmbito universal, as convenções gerais e as convenções 

especiais em matéria de direitos humanos. A diferença básica a separar os dois 

grupos reside na forma como é concebida a proteção aos sujeitos jurídicos 

tutelados. Enquanto os instrumentos gerais consideram o homem um ser abstrato 

que merece, por isso, tratamento igual, incompatível com quaisquer 

discriminações, as convenções especiais focalizam as especificidades e diferenças 

entre os seres humanos, fatores que justificam um tratamento particularizado. 

(LYRA, 2007, p 13) 

 

É no período posterior à Segunda Guerra Mundial que se observa o início da 

proteção dos Direitos Humanos. No caso dos refugiados, mais precisamente no ano de 1951 

é que se consolidou a proteção Internacional dos Refugiados, com a Convenção sobre o 

Estatuto dos Refugiados, aprovado pela Assembléia Geral da ONU, que, um ano antes, já 

havia criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ANCUR), 

organismo responsável pela proteção dos refugiados. Até então, essas garantias eram 

limitadas ao contexto geográfico da Europa e ao contexto da 2ª Guerra, e só foram 

universalizadas anos  posteriormente ao Protocolo de 19673. 

A existência dos Refugiados data desde os tempos mais remotos; podemos 

defini-los como pessoas que se vêem obrigadas a deixar seu Estado de origem por falta de 

proteção e a fugir em busca de segurança para outro Estado que o acolha. Como se afere a 

seguir: 

 
[...]à necessidade de algumas pessoas de deixar seu país de origem em função de 

problemas econômicos, situação não abrangida pelo refúgio, mas comumente 

verificada entre os casos de solicitação de refúgio a serem avaliados. Trata-se dos 

chamados migrantes econômicos ou refugiados econômicos, que buscam uma 

melhor vida financeira e não se enquadram nas hipóteses legais de reconhecido 
do status de refugiado.(LYRA, 2007, p.29). 

 

A autora claramente distingue e identifica que o refugiado não é aquele que sai de seu 

Estado de acolhida apenas em busca de uma vida mais próspera. Na verdade, o refugiado é 

aquele que foge de seu Estado Pátria em virtude de perseguição, ou bem fundado temor. 

Para fazer essa distinção, Lyra utiliza como critério a extraterritorialidade, que é a transição 

de um país a outro. 

Dessa forma, tem-se que a característica base para se identificar um refugiado é 

que este sofre perseguição. Para a ANCUR, refugiados “são pessoas que estão fora de seu 

país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, 

                                                   
3
O Protocolo de 67 foi projetado com base na história de um colóquio realizado em 1965 em Belágio, Itália, 

que fora denominado de “Convenção de 51 – um colóquio sobre os aspectos legais dos problemas dos 

refugiados”. Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados.  
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religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, 

como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos 

armados’’. (ANCUR, 2018). 

Nesse aspecto, percebe-se que, para se ter a identificação e a aquisição da 

condição de refugiado, são analisados três critérios: fundado temor de perseguição; 

pertencimento a um determinado grupo social ou político e a grave e generalizada violação 

de direitos humanos e conflitos armados. No momento em que se é reconhecido como 

refugiado, adquire-se também direitos, direitos estes específicos, e que devem ser adotados 

nas políticas internas de cada país. Um direito básico do Refugiado e que constitui toda essa 

base é o conceito do non-refoulement (não devolução), em vista dessa concepção derivam 

outros direitos, como o de receber asilo. 

De acordo com o art. 14 da Declaração Universal (1948), “toda pessoa vítima 

de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países”. Dessa forma, a 

declaração assegura o direito de solicitar asilo e repreende a perseguição. E é a partir dessa 

concepção que surge o princípio da não-devolução, que, como aduz Piovesan:  

 
É assim necessário que as pessoas que sofram esta grave violação aos direitos 

humanos possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo proteção efetiva 

contra a devolução forçosa ao país em que a perseguição ocorre e tenham 

garantido ao menos um nível mínimo de dignidade.(PIOVESAN, 2012, p.130) 

 

Sendo assim, reconhecido como refugiado, este indivíduo passa a ter o direito 

de solicitar asilo, sendo que o princípio norteador do instituto do refúgio é o da não-

devolução, uma forma de garantia que consiste em não devolver a pessoa de forma forçada, 

contra a sua vontade, para seu país de origem, ou expulsá-lo.  

O termo “asilo”, pode ser entendido por alguns autores, a exemploJuliana 

Lyra(2007) e Flavia Piovesan (2012), como um instituto jurídico diferente do instituto do 

refúgio, posto que a palavra asilo é utilizada de forma mais abrangente. No entanto, a 

utilização da palavra não encontra óbice quando está sendo utilizada em referência ao 

refúgio, vez que o direito ao asilo está previsto na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, que assegura o direito a qualquer pessoa que se vê perseguida em seu Estado 

solicitar proteção a outro Estado.Para além disso, o sentido da palavra asilo, refere-se a: 

proteção, amparo, segurança, receber, acolher. Aduz Juliana: 

 

[...] os institutos apresentam um caráter de complementaridade, tanto em relação 

aos sistemas nacionais de proteção – já que somente se verificam quando o pacto 

social que assegura a proteção do indivíduo pelo Estado falhou – quanto entre si – 

posto que o instituto do asilo é mais abrangente, podendo ser usado quando não 
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há a possibilidade de aplicação do instituto mais específico do refúgio. (LYRA, 

2007, p. 36).  

 

É importante frisar que, ainda que o instituto do asilo possa ser empregado no 

contexto do refúgio, dependendo da localidade em que se estiver, este termo pode ser 

empregado para situações diversas, encontrando limitações políticas. A razão para se 

considerar ambos os institutos complementares é que, apesar de terem diferenças, 

apresentam o mesmo objetivo e a mesma base de atuação, qual seja: promover a proteção 

dos seres humanos, garantindo seus direitos mais fundamentais. 

Em se tratando dos direitos dos refugiados, sua proteção internacional tem 

como base normativa as fontes de Direito Internacional Público. Como explica Liliana: 

 
[...]No que tange ao Direito Internacional Público, tem-se que as fontes 
apareceram historicamente em dois diplomas legais. O primeiro vem a ser o 

artigo 7.º da Convenção XII de Haia, de 1907, que criava a Corte Internacional de 

Presas e enumerava três tipos de fonte: os tratados, a equidade e os princípios 

gerais de direito. O segundo diploma foi o artigo 38 do Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça Internacional, o qual foi reproduzido pelo diploma que 

atualmente traz o elenco das fontes de Direito Internacional. (LYRA ,2007, p.80) 

 

Dessa forma, as fontes que norteiam o Direito Internacional Público são: os 

tratados, o costume internacional, os princípios gerais do direito, a doutrina às decisões 

judiciárias, a equidade, os atos unilaterais das organizações internacionais e os atos 

unilaterais dos Estados (dentre os quais estão as fontes do direito internacional dos 

refugiados). Os tratados são as fontes mais comumente utilizadas no âmbito do direito 

internacional, no que diz respeito ao direito dos refugiados. 

Para que os tratados, a equidade e os princípios gerais de direito possam ter 

eficácia, é preciso que a jurisdição interna de cada Estado ratifique esses diplomas legais. O 

direito internacional protege esses indivíduos e elenca os direitos que os pertencem, no 

entanto, como foi dito, deve-se observar a jurisdição interna de cada país e se este ratificou 

o tratado e é membro ou se tornou o que se denomina Estado parte. Em regra, os Estados 

parte são os únicos vinculados às obrigações contidas na tratativa; só assim o estado que 

recebe um refugiado tem a obrigação de respeitar as regras estabelecidas em favor desse 

grupo no âmbito internacional e no âmbito interno.  

O marco no que se refere ao direito internacional dos refugiados foi a 

convenção de 51, celebrada na ONU, por meio da atuação da ANCUR. A convenção foi a 

base para se estabelecer a primeira definição de refugiado – que é válidaaté hoje –, bem 

como para se definir a noção de direitos. Foi esse acordo que uniformizou o 

reconhecimento do instituto do refúgio de forma internacional, além de ter formado alguns 
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dos princípios reconhecidos no direito internacional dos refugiados. A autora Jubilut, 

Liliana Lyra, em O Direito Internacional dos Refugiados (2007), norteia traços dos 

princípios da não-devolução e da não-discriminação,que se extrai da convenção de 51:  

 
[...]o princípio do non-refoulement – pelo qual os indivíduos não podem ser 

mandados contra a sua vontade para um território no qual possam ser expostos a 

perseguição ou onde corram risco de morte ou ainda para um território do qual se 

sabe que serão enviados a um terceiro território no qual possam sofrer 

perseguição ou tenham sua integridade física ou vida ameaçada; oprincípio da 

não-discriminação, regras sobre o estatuto pessoal do refugiado, regra que 
impede a punição por entrada ou permanência irregular no país onde se solicita 

refúgio, regras sobre trabalho dos refugiados e regras sobre documentos de 

identificação e viagem. (LYRA, 2007,p 85) 

 

Ainda de acordo com a autora é a convenção de 51 que determia, nos dizeres de 

Jubilut (2007, p.86), um “nível mínimo de tratamento dos refugiados, estabelece os direitos 

essenciais que lhes devem ser assegurados, bem como exorta os Estados a cooperar com o 

ANCUR no exercício de suas funções e na facilitação da tarefa de supervisão da aplicação 

da convenção.’’ Posteriormente, foi criado o protocolo de 67, para solucionar e superar as 

limitações que continham na convenção de 51 e estabelecer critérios bem definidos para o 

reconhecimento do status de refugiado. 

Os dois tratados acima citados são a égide que positiva o direito internacional 

dos refugiados. No entanto, eles não são os únicos diplomas legais que se aplicam na 

proteção desse grupo, que conta também com outras ferramentas que fortalecem sua 

proteção, ainda que estas não abarquem especificamente o tema dos refugiados. Esses 

tratados seguem a vertente do direito internacional dos direitos humanos, e, por isso, 

comportam direitos universais, indivisíveis e interdependentes.  

Daí percebe-se que o direito internacional dos refugiados encontra ordenamento 

próprio e é positivado, no entanto utiliza-se de diversas fontes do direito Internacional 

Público e do Direito Internacional Humanitário, para promover e assegurar a proteção a 

este grupo que é tão vulnerável. É assim que Piovesan afirma que: 

 

[...]a proteção internacional dos refugiados se opera mediante uma estrutura de 

direitos individuais e responsabilidade estatal que deriva da mesma base 

filosófica que a proteção internacional dos direitos humanos. O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é a fonte dos princípios de proteção dos 

refugiados e ao mesmo tempo complementa tal proteção. (PIOVESAN, 2012, 
p.37).  

 

A partir da análise do trecho acima, entende-se que é necessária a unicidade dos 

organismos internacionais, bem como dos organismos internos de cada Estado, para que 
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todos se comuniquem na prevalência da proteção à vida humana. 

 

3.2 Problemas decorrentes das violações dos direitos dos Refugiados: Um olhar 

humano  

 

Este trabalho tem por escopo fazer entender o quanto a discussão e o 

conhecimento a respeito da existência dos refugiados têm implicações importantes e 

urgentes no mundo. Como vem sendo tratado, as graves violações e problemáticas que 

derivam desse grupo são inúmeras: afetam diversas áreas da esfera social e vai além da 

violação de direitos, afetando também as esferas políticas, econômicas e sociais. Tudo isso 

torna ainda maior o desafio a ser enfrentado pela comunidade Internacional como um todo.  

A crise dos refugiados aparece na história no século XV e, a partir daí, com 

notoriedade desse grupo, começa a existir uma evolução histórica dos direitos destinados a 

eles, que vai desde a elaboração de tratados à formação de organizações que buscam a 

resolução da problemática que os envolve. Apesar disso, ainda hoje é um tema pouco 

debatido e recente em termos de direitos assegurados a favor desse grupo. 

O caminho percorrido para a construção do que hoje se entende por refugiado 

foi longo, tendo em vista que a comunidade Internacional negligenciou por muito tempo as 

necessidades desse grupo. Por não terem tido ‘’olhos atenciosos’’ à proporção do que 

estava se tornando esse contingente, por terem entendendido como algo incipiente e 

passageiro, hoje o desafio é ainda maior e, por consequência, mais duradouro. Foi com o 

constante aumento das deslocações e de grandes furos econômicos e populacionais que 

começaram a surgir, que a comunidade Internacional interveio na tentativa de trazer um 

termo à questão. 

Como ilustra Hannah Arendt (1989, p.302), os refugiados eram vistos como 

“elementos indesejáveis”, e a comunidade internacional se recusava a vislumbrar a 

possibilidade de esse problema ser permanente. Nesse sentido, aduz Liliana: 

  

O conceito do non-refoulement (ou não devolução), base de todo o direito de 

refugiados, significa simplesmente que o indivíduo perseguido não pode ser 

devolvido. Ao contrário, dá-se a essa pessoa proteção, acolhida, uma nova casa, 

um novo país, uma nova oportunidade de viver. A partir deste princípio básico de 

solidariedade humana foi construído um complexo sistema de direito público. 

Entendê-lo bem é fundamental para sua aplicação, já que a realidade é 

dinâmica e apresenta novos desafios, como os fluxos mistos, as fronteiras 

fechadas e a criminalização das migrações. Enfim, o mal-estar de um século 
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que começou de forma brutal. (LYRA,2007,g.17). (grifo nosso).  

Em vez de o sentimento com a chegada de um grupo de refugiados ser de 

acolhida e de uma boa recepção, tendo em vista os traumas que eles carregam consigo 

durante todo o martírio que passam para ingressar em um país que tenha acolhida, muitas 

vezes não é esse cenário que os aguarda; na verdade, uma boa parte da população pode se 

sentir ameaçada com a chegada de “intrusos”. Baumam ilustra bem esse sentimento quando 

diz:  

Muitos os vêem como forasteiros. O estrangeiro é, por definição, alguém cuja 

ação é guiada por intenções que, no máximo, se pode tentar adivinhar, mas que 

ninguém jamais conhecerá com certeza. O estrangeiro é a variável desconhecida 

no cálculo das equações quando chega a hora de tomar decisões sobre o que 

fazer. Assim, mesmo quando os estrangeiros não são abertamente agredidos e 

ofendidos, sua presença em nosso campo de ação sempre causa desconforto e 

transforma em árdua empresa a previsão dos efeitos de uma ação, suas 

probabilidades de sucesso ou insucesso. (BAUMAN, 2009a, p. 22)  

Além de toda a passagem traumática que esse grupo vivência – violação de 

direitos, fome, miséria, falta de recursos e de acesso à saúde;ficarem desabrigados, sem 

pátria, sem família, sem identidade –, essas pessoas têm que lidar, ainda, com movimentos 

segregatórios que decorrem do preconceito e xenofobia.Esse fenômeno é entendido por 

Baumam (2009) como um “rancor aos estranhos”.  

Esses movimentos decorrem, principalmente, do receio da população local de 

ter seus empregos tomados, por causa do aumento populacional, e/ou de ter menos recursos 

destinados a eles, devido aos investimentos que o governo tem que fazer para garantir 

serviços públicos aos recém-chegados - o que pode também gerar prejuízos nas despesas 

domésticas do país. Ou seja, quando pensamos no estrangeiro e na sua pessoalidade, do 

ponto de vista do vivente local, eles podem ser vistos, como aduz Bauman:  

[...]despidos de todos os elementos de suas identidades, menos um: o de refugiado 

sem Estado, sem lugar, sem função e “sem documentos”. Do lado de dentro das 

cercas do campo de refugiados, são reduzidos a uma massa sem rosto, sendo-lhes 

negado o acesso a confortos elementares que compõem suas identidades e dos 

fios usuais de que estas são tecidas. (BAUMAN, 2007, p. 46).  

O autor consegue exprimir o que acontece com o estrangeiro refugiado, tanto 

em relação ao sentimento da comunidade local, como num aspecto jurídico; se o direito é 
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das pessoas e para as pessoas, quem são os refugiados? O fato de serem tratados como se 

não fossem sujeitos de direitos e de sofrerem inúmeras violações, abre uma enorme lacuna 

no sistema jurídico como um todo. Nesse sentido, aduz Bauman: 

Estranhos tendem a causar ansiedade por serem “diferentes” – e, assim, 

assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as quais 

interagimos todos os dias e das quais acreditamos saber o que esperar [...] Sobre 

os estranhos, porém, sabemos muito pouco para sermos capazes de interpretar 

seus artifícios e compor nossas respostas adequadas – adivinhar quais possam ser 

suas intenções e o que farão em seguida. E a ignorância quanto a como proceder, 

como enfrentar uma situação que não produzimos nem controlamos, é uma 

importante fonte de ansiedade (BAUMAN, 2017, p. 13/14). 

  

A sensação que se tem é a de que os Estados muitas vezes não querem tratar a 

questão e acabam recepcionando refugiados em prol dos tratados assinados.No entanto, o 

que se tem são grandes campos para refugiados, que ficam à margem da sociedade e entram 

em um loop de falta de dignidade e direitos. O filósofo Bauman, por sua vez, consegue 

mais uma vez nos iluminar com suas palavras ao descrever o quão erroneamente os Estados 

promovem a “recepção” desses indivíduos, quando diz: 

[...] que por sua vez parece mostrar-se como uma tentativa desesperada de manter 

a noção de comunidade local intacta e impermeável a qualquer forma de ameaça 

aos traços que a definem ou constituem, ainda que esses sejam, por princípio, 

forjados pela própria comunidade. Afirma o autor: Ao erguer escrupulosamente 

cuidadosos obstáculos de fronteira contra os falsos pedidos de asilo e contra os 

imigrantes por motivos puramente econômicos, espera-se consolidar nossa vida 

incerta, trôpega e imprevisível. Mas a vida na modernidade líquida está fadada a 

permanecer estranha e caprichosa, por mais numerosas que sejam as situações 

críticas pelas quais os "indesejáveis estranhos" são responsabilizados. Assim, o 

alívio tem breve duração, e as esperanças depositadas em "medidas drásticas e 

decisivas" desaparecem praticamente no nascedouro. (BAUMAN, 2009, p. 22) 

  

É muito particular a leitura que Baumam nos traz de como as pessoas locais 

enxergam o estrangeiro e de como esse estrangeiro se sente, mesmo porque o filósofo é um 

refugiado, e, por isso, consegue exprimir muito bem todo esse misto de sentimento. Na 

obra Tempos Líquidos, o autor diz:  
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[...]já que os países que deixaram não os querem de volta, suas formas de 

subsistência foram destruídas, suas casas foram pilhadas, demolidas ou tomadas – 

mas também não há uma estrada que os leve adiante, já que nenhum governo 

ficará satisfeito em assistir a um influxo de milhões de sem-teto, e todos fariam o 

possível para impedir que os recém-chegados se estabelecessem. Quanto à sua 

localização “permanentemente temporária”, os refugiados “estão lá, mas não são 

de lá. (BAUMAN, 2007, p. 51). 

Os refugiados são por muitas vezes considerados como seres descartáveis e sem 

importância; são vistos como pessoas que trazem problemas e que não serão úteis em nada. 

Essa perspectiva quer fazer com que eles se tornem esquecidos de qualquer forma, seja 

quando são expulsos de um país se vêem desamparados , seja quando são mantido no limbo 

dos campos de refugiados. A reiteração desses atos é o que os configura como lixo humano, 

como pessoas sem nenhuma importância. Segundo Bauman (2007, p.47) “... essa definição 

de lixo põe fim a diferenças, individualidades e idiossincrasias”. O autor denomina esse 

comportamento de “negação da subjetividade”, como se confirma adiante:  

Indivíduos e grupos ou categorias de pessoas têm negada sua subjetividade 

humana e são reclassificados pura e simplesmente como objetos, localizados de 

modo irrevogável na ponta receptora dessa ação. Tornam-se entidades cuja única 

relevância (o único aspecto levado em consideração quando se planeja o 

tratamento que irão receber) para os responsáveis pelas “medidas de segurança” 

em favor daqueles cuja própria segurança é considerada ou declarada sob ameaça 

é a ameaça que eles já constituem, podem constituir ou ser acusados (com 

plausibilidade) de constituir. A negação da subjetividade desqualifica os alvos 

selecionados como parceiros do diálogo; qualquer coisa que possam dizer, assim 

como o que teriam dito se lhes dessem voz, é a priori declarado imaterial, se é que 

se chega a ouvi-los. (BAUMAN, 2013, p.78).  

Apesar das tentativas de ajustar a quantidade de deslocamentos, os contingentes 

de refugiados continuaram surgindo e, hodiernamente, têm crescendo. Atualmente, estamos 

vivendo a maior onda migratória não voluntária desde a Segunda Guerra Mundial (Godoy, 

2016). A problemática e a grande demanda não cessará por agora e, infelizmente, os 

desafios ainda permanecem. A chegada de refugiados implica em toda uma estratégia de 

elaboração que o Estado deve ter para abarcar as questões sociais que vão surgindo com a 

chegada de novas pessoas em busca de assistência e, de todos os desafios a serem 

enfrentados, com certeza o maior deles é o peso numérico, como explica Celso Lafer (2006, 

p.159): “Os problemas dos refugiados têm portanto peso numérico, chegando, em certos 



30  

Estados ou regiões, a exceder 15% da população total. O problema tem também alcance 

generalizado”. 

O ANCUR, à época de sua criação, teve seu mandato estipulado em três anos, 

objetivando a solução dos problemas advindos da situação dos refugiados. No entanto, 

diante da constante propagação da crise, esse mandato tem sido renovado a cada 5 anos, até 

a sua completa satisfação, o que, pelo visto, ainda está bem distante de se realizar, pois 

atualmente o mundo conta com 70,8 milhões de deslocados forçados, segundo os dados do 

ANCUR. Como aduz Liliana: 

Sendo assim, com a combinação das questões supramencionadas, tem-se que a 

problemática dos refugiados, contrariando as previsões iniciais, é, ainda hoje, 

relevante na ordem internacional, na medida em que a proliferação de conflitos 

étnicos e as violações de direitos humanos qualificam cada vez mais pessoas 

como refugiadas, e que a sua acolhida por outros Estados, ao invés de basear-se 

exclusivamente nas questões humanitárias, acaba também influenciada por 

aspectos políticos e econômicos. Verificasse, em face dessa situação, um 

contínuo impasse acerca desse tema. (LYRA, 2007, p. 30)  

A Carta das Nações Unidas (1945) elenca em seu Artigo 1 os propósitos que 

almejam para uma sociedade melhor: 

Os propósitos das Nações Unidas são: 1. Manter a paz e a segurança 

internacionais e, para este fim: tomar coletivamente, medidas efetivas para evitar 

ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e 

chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do 

Direito Internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que 

possam levar a uma perturbação da paz; 2. desenvolver relações amistosas entre 

as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direito e de 

autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao 

fortalecimento da paz universal; 3. conseguir uma cooperação internacional para 

resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou 

humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião; e 4. ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 

consecução desses objetivos comuns. (ONU, 1945). 

Portanto, a única forma de se solucionar os problemas globais advindos da crise 

dos refugiados, que “respingam” por toda parte do globo terrestre, é por meio de ações 

conjuntas, que fortaleçam a visão de que todos são responsáveis por todos e que 
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humanizem o olhar das pessoas quanto à situação emergente que milhões de pessoas vivem 

contra a sua vontade, afinal, quem é que gosta ou quer ser separado de seus familiares e 

amigos, suas raízes, sua pátria. e ver sua casa e suas memórias destruídas? Quem quer ser  

abandonado pelo próprio país? Quem quer ser perseguido, não ter liberdade de se expressar 

e de cultuar sua religião? Expressa Comparato: 

Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais 

que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo 

capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento 

universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, 

gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se superior 

aos demais. (COMPARATO, 2001. p. 1)  

É esta a consciência que deve ser propagada: a de que todos somos 

responsáveis pelas vidas, sejam elas de onde forem, afinal, somos todos humanos, todos 

sonhamos, sentimos fome, sentimos dor, respiramos e morremos. Temos direitos básicos 

inerentes a toda a gente, simplesmente pelo fato de existirmos, e, por isso, devemos superar 

as barreiras culturais, políticas e socioeconômicas. Só assim, com esse senso de 

responsabilidade, é que poderá ser vislumbrada uma solução.  

 

3.3 Aspectos do Instituto do Refúgio 

 

Durante a construção deste trabalho, buscou-se o entendimento sobre os 

institutos relacionados ao refúgio para uma maior compreensão dos aspectos que envolvem 

a construção acerca do tema. Dito isto, tem-se como uma máxima do instituto do refúgio 

em um sentido sentimental, o altruísmo4, sentimento que é expresso de diferentes formas na 

raça humana, tendo relação direta com a acolhida de pessoas. 

Conforme tratado em capítulos anteriores, a acolhida é um princípio basilar na 

estrutura do que se entende por refúgio, e a concessão de acolhida a pessoas advindas de 

uma situação de perseguição e/ou de ambientes de conflitos e guerras, tornou-se um 

                                                   
4
Segundo o dicionário Houaiss, a definição de altruísmo é: "Segundo o pensamento de Comte (1798-1857), 

tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não 

obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação 

antagônica dos instintos naturais do egoísmo; amor desinteressado ao próximo; filantropia, abnegação ". 

(Houaiss, dicionário online: https://www.dicio.com.br/altruismo/) 

https://www.dicio.com.br/altruismo/
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costume internacional5 por ser realizado de forma reiterada. Nas palavras de Carlos 

Augusto Fernandes “asilo é uma resultante da liberdade do homem e da necessidade de 

protegê-lo contra o arbítrio e a violência: nasce da revolta, da vingança ou do crime; é o 

companheiro da infelicidade, da expiação e da piedade, coevo do primeiro agregado 

humano.” (FERNANDES,1983. p. 147) 

O instituto do asilo, bem como o instituto do refúgio, encontram dicotomia, no 

entanto, como foi tratado nos capítulos anteriores, o sentido da palavra e o objetivo estão 

em sintonia, qual seja a acolhida de pessoas em situação de risco.No entanto, por mais que 

na maioria das nações a palavra seja tratada sem distinção, faz por bem ressaltar aqui a 

peculiaridade dos dois institutos, pois o surgimento de cada um deles nasceu em momentos 

históricos diferentes.Esta é a compreensão de Guido Fernando Silva Soares acerca dessa 

diferenciação: 

 

Originalmente distintos em sua emergência histórica, as normas internacionais de 

proteção aos direitos humanos e aos direitos dos refugiados e aquelas conhecidas 

como direito humanitário, bem assim as normas escritas que regem o instituto do 
asilo, tiveram finalidades diversas. Os direitos humanos foram concebidos tendo 

em vista uma situação de paz, quer dizer, de normalidade interna, em que o 

Estado poderia estabelecer e realizar seus fins, sem excepcional influência de 

fenômenos externos ou interveniência de outros Estados, portanto tendo como 

campo de atuação o próprio ordenamento jurídico nacional, naqueles casos em 

que os indivíduos colocavam-se em face do Estado sob cujo ordenamento 

encontravam-se submetidos, seja pela força de sua nacionalidade, seja pelo fato 

de nele estarem fisicamente localizados (domicílio ou residência). (SOARES, 

2002, p.335/336) 

  

Soares traz uma compreensão histórica  do que se compreende pelo 

instituto do refúgio e do asilo, pois à época da criação do termo (asilo), a comunidade 

internacional ainda não havia criado o Estatuto dos Refugiados, tão menos tinham 

estabelecido um conceito do que seria refúgio. Não havia uma definição, nem termos 

próprios, aplicando o termo “asilo”, para aquelas pessoas que estavam em situação de 

crimes de guerra e políticos. Sobre isso, considera o referido autor: 

Já os outros três nasceram para regular situações em princípio anormais, como as 

situações de grave comoção interna nos Estados ou de guerras, situações essas em 

que os ordenamentos jurídicos nacionais encontram-se em perigo de 

                                                   
5
 De acordo com a lição de Paul Reuter, o costume internacional vem a ser “o resultado de atos seguidos que 

constituem precedentes, com ênfase no elemento material ‘constituído pela repetição durante um período 

prolongado de certos anos’”, apud ACCIOLY, H. Manual de direito internacional público. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1996. p. 36. 
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desagregação (por vezes com as normas constitucionais suspensas) e nas quais 

houve necessidade de regulamentar os direitos das pessoas que buscam refúgio ou 

asilo em outros Estados, ou, ainda, daquelas pessoas deslocadas por efeito de 

operações militares, e, enfim, para conseguir tratamento menos cruel às 

populações civis e aos próprios combatentes. (SOARES, 2002, p.335/336) 

Posteriormente, com os contingentes de refugiados e a devida atenção por 

parte dos organismos internacionais, passou a se delimitar as situações vivenciadas em cada 

contexto e se a definir, portanto, o refugiado.Assim, continua Soares:  

Contudo, nos dias correntes, em que os marcos de delimitação de situações de 

guerra e de paz são cada vez mais fluidos, em que as atrocidades contra seres 

humanos podem ser perpetradas pelos Estados, a qualquer instante, tanto na paz, 

quanto na guerra, tanto em tempos de normalidade constitucional, quanto em 

situações de revoluções e sublevações internas e, enfim, dada a consciência do 

mundo de hoje de que os valores da pessoa humana são transcendentais e que 

devem ser eles protegidos da maneira mais eficaz possível, verifica-se a busca de 

junção dos direitos humanos, direitos dos refugiados e dos asilados, e do direito 

humanitário, numa única realidade normativa. Se existe uma consciência da 

unicidade dos valores protegidos, existe igualmente, a finalidade de poder 

conferir-se a estes três últimos a relativa efetividade que os direitos humanos 

tendem a possuir, no Direito Internacional dos dias correntes, dada sua 

administração eficiente por organismos da ONU. (SOARES, 2002, p.335/336) 

O instituto do asilo surgiu na Grécia, perpassando pelo Império Romano, e teve 

a axiologia de sua palavra alterada a partir da Revolução Francesa, sendo que até então o 

asilo era concedido apenas a“criminosos” comuns, não sendo contemplados nesse rol os 

criminosos políticos. 

Dito isso, o instituto do asilo, em linhas gerais, refere-se à proteção que um 

Estado concede a um indivíduo que sofre perseguição política em face de outro Estado, 

sabendo-se que solicitar asilo é um direito previsto no art. 14 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. Como bem explica Liliana: 

Por esse instituto jurídico um Estado tem o poder discricionário de conceder 

proteção a qualquer pessoa que se encontre sob sua jurisdição. É o que 

modernamente denomina-se asilo político, uma vez que é concedido a indivíduos 

perseguidos por razões políticas, e se subdivide em dois tipos: (1) asilo territorial 

– verificado quando o solicitante se encontra fisicamente no âmbito territorial do 

Estado ao qual solicita proteção; e (2) asilo diplomático – o asilo concedido em 

extensões do território do Estado solicitado como, por exemplo, em embaixadas, 

ou em navios, ou aviões da bandeira do Estado. (LYRA, 2007, p.38). 
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Na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), em várias versões do 

texto, aparecem as expressões asilo e refúgio, fato que nos mostra que o texto não 

diferencia claramente os dois institutos. O único apontamento que deve ser levantado aqui é 

o de que essas expressões podem encontrar diferenças a depender da nação a que se 

dirigem, como é o caso do Brasil, que diferencia esses termos. O instituto do asilo abriu a 

possibilidade para se criar outra modalidade de solidariedade internacional, qual seja, o 

refúgio, sobre o que Liliana explica: 

[...]tem-se um instituto do Direito Internacional muito mais recente e, atualmente, 

com abrangência maior e tipificada: isso significa que não se trata de um ato 

discricionário do Estado concessor, pois o reconhecimento do status de refugiado 

está vinculado a diplomas e hipóteses legais bem definidos. (Lyra, 2007, p. 42) 

Nesse aspecto, o apontamento feito pela autora traz uma distinção pontual 

acerca dos institutos: enquanto o asilo tem em sua positivação um ato discricionário do 

poder Estatal, o mesmo não acontece em relação ao refúgio, por se tratar de instituto que 

possui regras internacionais, com critérios objetivos para a concessão e reconhecimento do 

status de refugiado. Ademais, como explica James Hathaway (1989, p.155) o 

“reconhecimento do status de refugiado decorre de obrigações internacionais para o Estado 

de acolhida”. Nesse sentido:  

Atualmente, após uma longa construção doutrinária, que culminou, na esfera 

internacional em seu âmbito universal, com a Convenção de 1951 e com o 

Protocolo de 1967, o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que 

sofra perseguição em seu Estado de origem e/ou residência habitual, por força de 

sua raça, nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento a determinado 

grupo social, enquanto o asilo tem sua prática limitada à perseguição política. 

(HATHAWAY, 1989, p. 155).  

Portanto, após as explanações e diferenças apontadas, consegue-se perceber que 

ambos os institutos, do refúgio e do asilo, buscam proteger a pessoa humana.Isso se traduz 

com maestria nas palavras de Liliana:“Tanto o instituto do refúgio quanto o do asilo visam 

à proteção da pessoa humana, em face da sua falta no território de origem ou de residência 

do solicitante, a fim de assegurar e garantir os requisitos mínimos de vida e de dignidade.” 

(LYRA, 2007, p.43) 

               Dessa forma, tem-se que os institutos aqui abordados, apesar de possuírem 

diferenças que os tornam distintos, têm, em seu cerne, os mesmos objetivos, que são 
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garantir aos seres humanos, por meio da acolhida, proteção e uma vida digna. Sendo assim, 

podem ser considerados institutos complementares e entendidos como espécie de um 

mesmo gênero. 

Este capítulo procurou trazer, primeiramente, a definição do que se entende por 

refugiado e a compreensão dos institutos do refúgio e do asilo como forma de proteção aos 

refugiados. Buscou, também, construir um olhar mais humano acerca do que esse grupo 

passa, como é visto, as consequências que derivam de sua chegada e, em suma, reconhecer 

a importância do tema nos dias atuais. 

  

4 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL COMO FORMA DE DESESTÍMULO ÀS 

VIOLAÇÕES QUE DECORREM DOS GRUPOS DE REFUGIADOS E AS 

BARREIRAS QUE PRECISA SUPERAR 

  4.1 A possibilidade de atuação do Tribunal Penal Internacional como desestímulo às 

violações de direitos humanos perpetrados no âmbito do instituto do refúgio 

 A ideia de se criar um Tribunal Penal Internacional não é recente, como vimos 

nos capítulos anteriores. A criação de institutos com essa função tem antecedentes 

históricos e data do século XV. No entanto, o grande marco histórico desse acontecimento 

foi o fim da II Guerra Mundial, à qual se sucedeu a criação de tribunais temporários para 

resolver os conflitos e julgamentos necessários à época, para posteriormente, em 1998, ser 

criado efetivamente o Tribunal Penal Internacional, na conferência de Roma. 

O TPI tem em seu cerne a função de punir pessoas físicas que, em um plano 

comum, jamais seriam alcançadas pela jurisdição penal. Essa é uma forma de se promover 

justiça e, consequentemente, a superação do estado de exceção permanente, tendo por  

escopo maior a defesa, a proteção e a efetivação dos direitos humanos, conforme prevê o 

artigo 1ºdo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional: 

Fica instituído pelo presente um Tribunal Penal Internacional (“o Tribunal”). O 

Tribunal será uma instituição permanente, estará facultada a exercer sua 

jurisdição sobre indivíduos com relação aos crimes mais graves de transcendência 

internacional, em conformidade com o presente Estatuto, e terá caráter 

complementar às jurisdições penais nacionais. A jurisdição e o funcionamento do 

Tribunal serão regidos pelas disposições do presente Estatuto. (ONU, 1998). 
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Conforme se compreende com a leitura do artigo acima citado, o Tribunal tem 

caráter permanente e só deve exercer sua atuação em crimes de extrema gravidade, pois 

tem em seu escopo o resguardo dos bens mais invioláveis. Atua, então, nos crimes de 

complexidade maior, com os quais o Direito Penal Interno de determinado Estado não seja 

capaz de lidar, ficando sob responsabilidade deste um desempenho complementar, dentro 

dos limites da soberania estabelecida entre os entes. Nesse contexto, tem-se que um dos 

primeiros aspectos a se considerar para a efetiva proteção do bem jurídico no âmbito penal, 

é a proteção da pessoa, como indica Prado: 

A liberdade, a dignidade pessoal do homem – qualidades que lhe são inerentes – e 

a possibilidade de desenvolver-se livremente constituem um limite infranqueável 

ao Estado. Não se pode esquecer jamais que a pessoa humana não é um objeto, 

um meio, mas um fim em si mesmo e como tal deve ser respeitada. (PRADO, 

2003, p.84).  

Dessa forma, quando se fala em proteção aos direitos humanos e em proteção 

da dignidade da pessoa humana, deve-se considerar, nesse contexto, a justiça das vítimas, 

que faz parte dos principais valores que devem ser protegidos pelo Direito Internacional 

Penal, constituindo-se como primeiro objeto a ser tutelado pelo Estatuto de Roma. 

O Direito Penal Internacional tem como principal valor a ser tutelado a 

dignidade da pessoa humana e a justiça das vítimas, e elenca, para além desses, vários 

outros bens que encontram previsão legal. Dessa forma, o TPI se preocupa em definir os 

aspectos desses outros preceitos, especificando, no Estatuto de Roma, os crimes e os bens 

por ele tutelados. Nos crimes contra a humanidade, elencados no artigo 7º, em que se 

enquadra também a proteção ao direito dos refugiados, o Estatuto se preocupa em proteger 

a liberdade em suas mais variadas formas. Veja: 

Artigo 7o - Crimes contra a Humanidade1. Para os efeitos do presente Estatuto, 

entende-se por "crime contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes, 

quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra 

qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Artigo 1º d) 

Deportação ou transferência forçada de uma população[...]Artigo 2º d) Por 

"deportação ou transferência à força de uma população" entende-se o 

deslocamento forçado de pessoas, através da expulsão ou outro ato coercivo, da 

zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no 

direito internacional [...] g) Por "perseguição'' entende-se a privação 

intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito 

internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da 
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coletividade em causa;(ROMA, 1998) (grifo meu)  

Da leitura das alíneas (d), do artigo 1º, bem como das alíneas (d) e (f) do artigo 

2º do Estatuto de Roma, extrai-se que as graves violações perpetradas contra os refugiados 

e seus direitos encontram escopo para serem julgadas pelo TPI, tendo em vista serem 

reconhecidas  como crime contra a humanidade. 

Desses graves crimes, tem-se a perseguição, considerada como grave violação 

aos direitos humanos, sendo também um dos aspectos definidos no Estatuto dos Refugiados 

para identificar esse grupo. De acordo com a convenção de 1951 “os refugiados são pessoas 

que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que 

não possa (ou não queira) voltar para casa”. 

Confirma-se, a partir de tudo isso e à luz do princípio majoritário declarado na 

constituição dos direitos humanos e da ANCUR – órgão responsável por cuidar das 

questões dos refugiados hodiernamente, qual seja, a proteção –, que a violação aos direitos 

dos refugiados tem escopo para ser julgado no âmbito do Tribunal Penal Internacional. A 

autora Flávia Piovesan descreve bem o princípio da proteção como base para a efetivação 

dos direitos dos refugiados quando diz: 

A proteção internacional dos refugiados se opera mediante uma estrutura de 

direitos individuais e responsabilidade estatal que deriva da mesma base 

filosófica que a proteção internacional dos direitos humanos. O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é a fonte dos princípios de proteção dos 

refugiados e ao mesmo tempo complementa tal proteção. (PIOVESAN, 2012, 

p.132)  

Sabendo que o TPI é uma forte ferramenta para punir crimes que violem os 

direitos humanos, e que tem o Direito Humano Internacional como base de seu estatuto, 

além de ser uma ferramenta no avanço à punição de pessoas físicas que perpetram 

reiteradas violações no âmbito dos direitos humanos como um todo, tem-se, neste órgão, a 

esperança para que se gere o efetivo desestímulo às graves violações aos direitos humanos, 

principalmente no que concerne ao grupo de refugiados, que em todos os aspectos de sua 

natureza são vulneráveis, com histórico de abusos, medo e abandono. 

O artigo 27 do Estatuto de Roma, em seus incisos I e II, deixa bem clara a 

forma de atuação do Tribunal Penal Internacional diante de pessoas que ocupam uma 

posição de relevância nacional no poder, mostrando que, independente de sua influência, a 
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jurisdição do TPI recai sobre ela. Sobre isso, lê-se: 

Irrelevância da Qualidade Oficial 1. O presente Estatuto será aplicável de forma 

igual a todas as pessoas sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial. 

Em particular, a qualidade oficial de Chefe de Estado ou de Governo, de 

membro de Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de 

funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de 

responsabilidade criminal nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de 

per se motivo de redução da pena.2. As imunidades ou normas de procedimento 

especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa; nos termos do direito 

interno ou do direito internacional, não deverão obstar a que o Tribunal exerça a 

sua jurisdição sobre essa pessoa.(ONU, 1998). (grifo meu)  

O Estatuto de Roma, base do ordenamento jurídico que compõe o Tribunal 

Penal Internacional, tem como principal atributo que sua jurisdição seja aplicada de forma 

igual a todas as pessoas, sem distinção, diferentemente do que se encontra nas legislações 

nacionais, que aplicam imunidade para quem ocupa cargos políticos. 

Sabe-se que o órgão encontra ainda muitos desafios para serem superados. O 

principal deles é a influência política que ele pode vir a sofrer, além das limitações que 

ainda estão sendo desconstruídas no que concerne aos limites de sua atuação. Ainda assim, 

vê-se no Tribunal o resultado de uma busca incansável para se ter um Direito Internacional 

efetivo, que desempenhe seu papel punitivo – e ao mesmo tempo reparador – no diz 

respeito às vítimas.Ele é a principal entidade que atua para que se superar o eterno estado 

de exceção dos milhares de anos de violações que a humanidade sofre no âmago de seus 

direitos mais básicos. 

O avanço do TPI é inegável quando se constata que,desde que entrou em vigor 

do Estatuto de Roma, em 1º de julho de 2002, “até fevereiro de 2006, mais de mil e 

setecentas denúncias de indivíduos e de organizações não governamentais de direitos 

humanos, provenientes de mais de cem países, haviam sido recebidas pela Promotoria do 

Tribunal Penal Internacional”, de acordo com Piovesan. Ainda que o Tribunal sofra duras 

críticas sobre sua atuação – ainda tímida –, sua efetividade é evidente, tendo em vista que 

os países estão denunciando e cooperando, desempenhando, assim, um papel preventivo, 

bem como punitivo, visando a restauração da ordem jurídica internacional. 
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4.1.2 Possíveis crimes cometidos contra os refugiados que podem ser tratados no Tribunal 

Penal Internacional 

Tendo em vista que a crise dos refugiados é um assunto urgente e de debate 

necessário para a resolução dos diversos problemas que são desencadeados à medida em 

que novos contingentes desse grupo surgem – problemas estes que envolvem de questões 

políticas, econômicas, sociais e de organização a problemas estruturais, no contexto cultural 

de cada sociedade –, cada vez mais, a comunidade internacional tem estado atenta a essa 

realidade, que, por sua vez, interfere diretamente na organização e na estrutura do estado 

como um todo. É por essa razão que a atenção à crise de refugiados é de suma importância, 

uma vez que os problemas citados podem abrir margem para que haja uma série de graves 

violações aos direitos mais básicos desses grupos. 

A título de exemplo de como alguns Estados têm atuado e tratado a questão do 

refúgio, a política de recebimento da Austrália chamou atenção ao ser denunciada. A 

respeito dessa acusação, foi encaminhada uma petição da ONG Global Legal Action 

Network e da clínica de direitos humanos da Faculdade de Direito da Universidade de 

Stanford ao Procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), relatando que o tratamento 

aplicado aos refugiados naquele país segue uma política degradante e que pode configurar 

crime contra a humanidade. 

Na denúncia contida na petição, consta que os refugiados, logo que chegam à 

Austrália, são levados a instalações privatizadas,localizadas nas ilhas Nauru e Manus 

(2012). O relato é de que o trajeto é percorrido de barcos, os quais são conduzidos pelas 

autoridades australianas. Nessas ilhas, as pessoas são mantidas presas por longo período de 

tempo, em condições desumanas, e é frequente o abuso físico e sexual de adultos e 

crianças. 

Então, quando se fala que os refugiados estão em situação de extremo risco e 

vulnerabilidade, refere-se justamente a esse tipo de abuso e de prática, o que deixa claro 

que eles são, muitas vezes, considerados sim lixo, insignificantes,seres que rastejam pelo 

globo terrestre desincumbidos de qualquer proteção, tendo seu próprio estado como 

responsável por todo esse transtorno e histórico de abandono jurídico. 

De acordo com o artigo de Jose Carlos Portella (2017) “Outro exemplo é a 

Hungria, onde, segundo a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, milícias 

foram recentemente criadas para bloquear a passagem de imigrantes vindos dos países 

árabes em guerra civil (como Síria e Iêmen) e empurrá-los de volta ao lado sérvio da 
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fronteira”.Ainda de acordo com o mesmo autor,“Embora essas milícias sejam constituídas 

de maneira privada, há tolerância das autoridades húngaras,inclusive quando cometem atos 

de violência contra os refugiados, como lesões corporais e detenções arbitrárias”.  

Neste comento, a situação da Síria, sob o comando do ditador Bashar Al-Assad, 

é um dos casos que mais chocam o mundo no contexto de reiteradas violações dos direitos 

humanos, bem como dos direitos dos refugiados como um todo.  A guerra civil que 

acontece na Síria ocorre há mais de 7 anos e, desde seu início, são relatados casos dos mais 

diversos acerca de graves violações dos direitos humanos. 

Diante da situação política precária à qual a população síria está submetida, e 

das constantes guerras, que tiveram como marco a luta da democracia no País, 

hodiernamente, tem-se que a população síria é um dos maiores contingentes de refugiados 

existentes no mundo.De acordo com dados disponibilizados pela ANCUR, a Síria foi o país 

que mais gerou refugiados no mundo: cerca de 824.400 pessoas foram obrigadas a fugir dos 

conflitos que os assolavam. 

O caso é tão gritante que, de acordo a Agência EFE em Genebra (2018), o alto 

comissário da ONU para Direitos Humanos pediu que a comunidade  internacional atuasse 

urgentemente contra a escalada do conflito sírio e enviasse o caso ao Tribunal Penal 

Internacional (TPI). Uma das falas do alto comissário foi: 

Após sete anos de paralisia no Conselho de Segurança, a situação na Síria pede a 

gritos para ser transferida ao Tribunal Penal Internacional e um esforço muito 

mais coordenado por parte dos países para levar a paz ao país. A gestão desta 

guerra foi uma tremenda vergonha desde o princípio e a impossibilidade de 

acabar com ela implica fracasso épico da diplomacia global. (EFE, 2018).  

Por fim, neste tópico não se pretendeu esgotar os diversos crimes que são 

cometidos no âmbito do refúgio, mas, sim, deixar clara a situação jurídica de 

vulnerabilidade a que esse grupo está submetido, tipificar as violações como um crime 

contra a humanidade, e esclarecer que esses crimes têm escopo para serem tratados no 

âmbito do Tribunal Penal Internacional. Tanto é assim, que existem reiterados pedidos 

explícitos de países membros, em especial da ONU, que se atenta a casos mais graves de 

violações, a exemplo da Síria, que tem limites e barreiras a ser superadas e que será tema de 

discussão do próximo tópico. 
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4.1.3 Barreiras políticas que precisam ser superadas: Os limites da soberania 
 

A relação do Tribunal Penal Internacional com os Estados-partes é pautada pelo 

princípio da complementaridade e cooperação, ou seja, existe um limite quanto à soberania 

jurídica de cada estado para que Tribunal Penal Internacional possa atuar, como explica 

Piovesan:  

 
A jurisdição do Tribunal é adicional e complementar à do Estado, ficando 

condicionada à incapacidade ou à omissão do sistema judicial interno. O Estado 
tem, assim, a responsabilidade primária e o dever de exercer sua jurisdição penal 

contra os responsáveis por crimes internacionais, tendo a comunidade 

internacional a responsabilidade subsidiária. Dessa forma, o Estatuto busca 

equacionar a garantia do direito à justiça, o fim da impunidade e a soberania do 

Estado, à luz dos princípios da complementaridade e da cooperação. 

(PIOVESAN, 2012, p. 149) 

 

Dessa forma, têm-se que, a princípio, os estados precisam ratificar o Estatuto de 

Roma para que seja reconhecida a atuação do tribunal penal internacional em seu território. 

Assim está previsto no artigo 12 do referido diploma, o qual estabelece condições prévias 

para o exercício da jurisdição do Estado que se tornar parte. A partir desse ato, a jurisdição 

do Tribunal se dará sobre os crime elencados no artigo 5 do estatuto.  

De acordo ainda com o artigo 13, alíneas (a) e (c), o Estatuto abre de forma 

indireta, por intermédio da representação do promotor, um meio para o Tribunal ter acesso 

a qualquer outro Estado, mesmo que este não faça parte do Estatuto. Ainda de acordo com 

o parágrafo 2º, o Estado que não for parte pode, mediante declaração depositada junto ao 

Secretário, permitir que o Tribunal exerça sua jurisdição sobre determinado crime em 

comento. Dessa forma, o Estado deverá cooperar com o Tribunal sem demora nem 

exceções. Nesse sentido, explica Piovesan:   

No tocante às relações entre um tribunal internacional ao qual o Estado tenha 

aderido voluntariamente e esse mesmo Estado, não há como se cogitar de uma 

contraposição entre duas soberanias, mas da extensão da soberania de um grupo 

de Estados para a consecução de um objetivo comum, no caso, a realização da 

justiça no campo dos direitos humanos. Note-se que a aceitação de uma 

jurisdição internacional é, sobretudo, um ato de soberania do Estado, que, 

posteriormente, não pode valer-se da mesma soberania para obstar o exercício de 

tal jurisdição. (PIOVESAN, 2012, p. 151) 

 

No capítulo anterior, foi retratada a situação da Síria, que aqui será utilizada 

somente com fins exemplificativos no que concerne às barreiras políticas que o Tribunal 

pode  enfrentar para imprimir sua jurisdição. Como se sabe, Há 7 anos a Síria está em 

guerra civil, donde se origina o maior contingente de refugiados já registrados na história 
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do mundo. É inegável que a situação não está mais sob controle e essa falta de manejo 

suscita inúmeras violações gravíssimas aos Direitos Humanos Internacional e ao Direito 

dos Refugiados e, diante disso, organismos internacionais, como a ONU, já solicitaram ao 

Tribunal Penal Internacional que abra uma investigação. No entanto, o TPI encontra óbice 

para iniciar uma investigação, primeiramente, porque a Síria não é aderente ao tratado do 

estatuto de Roma (circunstância que impossibilita que a jurisdição do TPI recaia sobre o 

governo comandado pelo ditador Bashar Al-Assad). Em segundo lugar, nesse espeque, 

mesmo que um estado não tenha ratificado o estatuto de Roma em sua jurisdição interna, o 

Tribunal Penal Internacional encontra meio para poder intervir caso o conselho de 

segurança6 ofereça uma denúncia formal, pois a legitimidade para o exercício da jurisdição 

internacional é conferida também ao Conselho de segurança e ao promotor. 

O conselho de segurança da ONU mantém uma relação de cooperação com o 

TPI, e, dessa forma, o Tribunal pode exercer sua jurisdição caso haja uma denúncia por 

parte do conselho ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou o lugar do 

crime (âmbito territorial).Acerca disso, aduz Piovessan: 

 
A relação entre o Tribunal Penal Internacional e o Conselho de Segurança tem 

implicações diretas sobre os Estados-partes no Estatuto, pois altera, num primeiro 

momento, o grau de igualdade entre esses Estados e, num segundo momento, o 

grau de imparcialidade da justiça no âmbito internacional. (PIOVESAN, 2012, p 

152) 

 

A partir desse trecho, verifica-se que a participação do Conselho de Segurança 

nas atividades do Tribunal possibilita que ele tenha, de certa forma, um alcance universal. 

Entende-se que o argumento para a não investigação - nesse caso, ainda utilizando como 

exemplo a situação da Síria - pode ser relativizado, tendo em vista que para que a jurisdição 

do tribunal aconteça basta uma denúncia do conselho de segurança; se é assim, por que 

então ela não foi feita e, se foi feita, por que ainda não foi executada? 

Pois bem, é preciso esclarecer que, de acordo com o site El País, foi feita uma 

proposta para levar o caso ao TPI, por iniciativa da França e de mais 60 países. No entanto, 

interesses políticos fizeram com que China e Rússia unissem forças para vetar a resolução 

do conselho de segurança que levaria o caso ao Tribunal Penal internacional. Essa postura 

pode claramente ser considerada como um dos desafios a ser superados pelo TPI, tendo em 

                                                   
6
 O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacionais. Ele é formado 

por 15 membros: cinco permanentes, que possuem o direito a veto – Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, 

França e China – e dez membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois ano (site da ONU 

Brasil).  
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vista que os obstáculos para sua atuação envolve, para além dos limites da soberania de 

cada nação, um viés político. 

Nesse sentido, é necessário tecer que, desde a criação e efetivação do tribunal, 

já existia um viés político capaz de influenciar sua aprovação pelo Estatuto, na Conferência 

de Roma. O tribunal já presumia as dificuldades que teria para firmar um acordo que 

contivesse inovações jurídicas e institucionais; sabia que estas seriam motivo para 

controvérsias nos limites de sua atuação. Em suma, a preocupação estava direcionada às 

influências políticas. Acerca dessas preocupações, relatam Kirch e Robinson:  

 
Os membros permanentes do conselho de segurança, com exceção do Reino 

Unido, [...] compartilhavam algumas preocupações relevantes com relação ao 

Tribunal. Esses Estados tinham a expectativa de que o Conselho exercesse  uma 

função central, tanto encaminhando questões ao Tribunal quanto filtrando ou 

obstruindo casos antes que chegassem a ele. Também expressavam preocupação 

com a jurisdição automática e a proposta de o promotor propor a ação penal. Por 

fim, não queriam que os crimes de agressão ou uso de armas nucleares fossem 

incluídos no estatuto. (KIRCH, ROBINSON. 2005, p.25)  

 

 

Desde a criação do Estatuto, alguns países se preocupam com a influência que o 

Tribunal poderia ter no que concerne às ações daquele, tanto que os Estados Unidos 

propuseram emendas que faziam ressalvas à atuação jurisdicional do Tribunal, e essa 

proposta contou com a participação de três países de expressão: Índia, China e Israel.  

Ainda nesse contexto, tem-se que a atuação do conselho de segurança pode 

tanto ampliar a atuação do tribunal quanto delimitá-la. Esse fato fica ainda mais claro ao se 

ler o artigo 16 do referido estatuto, que diz: 

 
Nenhum inquérito ou procedimento crime poderá ter início ou prosseguir os seus 

termos, com base no presente Estatuto, por um período de doze meses a contar da 

data em que o conselho de segurança assim o tiver solicitado em resolução 

aprovada nos termos do disposto no capítulo VII da carta das nações unidas; o 

pedido poderá ser renovado pelo conselho de segurança nas mesmas condições. 

(ROMA,1998). 

 

O artigo citado confere poder ao conselho de segurança para suspender o 

andamento de um procedimento no âmbito do tribunal. Ainda que se trate de uma limitação 

temporal, é claro que o que se deseja é estabelecer uma barreira ao exercício da função 

jurisdição do Tribunal, instrumento que, inclusive, foi utilizado pelo governo americano 

para estabelecer um raio de atuação daquele. O conselho de segurança das nações unidas, 

através da resolução de nº 1422 de 12 de julho de 2002, solicitou de acordo com Kreb:  

 
[...]que o tribunal penal internacional, na ocorrência de um caso envolvendo 

autoridades ou atuais colaboradores de um Estado que não é parte do Estatuto de 
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Roma, ou atos ou omissões relacionados com alguma operação autorizada ou 

organizada pelas nações unidas, que inicie ou proceda a uma investigação ou 

persecução a tais casos, por um período de doze meses, começando em 01 de 

julho de 2002, a não ser que o conselho de segurança decida de outro modo. 

(KREB, 2004, p.48)  

 

A referida resolução visava enfraquecer a atuação do Tribunal, estabelecendo, 

para isso, um marco temporal nas investigações que se iniciariam à época. O autor afirma 

que a resolução advém de uma reação dos Estados Unidos, que tinha como base questionar 

o alcance da jurisdição do tribunal. A legitimidade da resolução, é claro, foi questionada,  

como afirma o professor Michel Reiss: 

 

Assim, fica patente que o Estatuto de Roma legitima que, por conveniência 

política, especialmente da parte da ‘’superpotência solitária’’, pode ocorrer a 

inviabilização da atuação do tribunal penal internacional por meio de arranjos 

levados a cabo no âmbito do conselho de segurança da ONU – como sucedeu por 

ocasião da resolução 1422. (REISS, 2012, p. 50) 

 

Como se observa, as nações, preocupadas com a atuação do Tribunal no âmbito 

penal, emendaram tentativas de limitar sua jurisdição, como foi o caso dos Estados Unidos, 

que viabilizou a resolução acima explicada. No entanto, a atuação do país não se limitou 

apenas à criação da mencionada resolução, como Kreb relata:  

A atual liderança política dos Estados Unidos pôs em vigor o assim chamado ato 

de proteção dos membros dos serviços americanos que, contrariamente à carta 

das nações unidas, inclui a autorização de utilizar força armada para libertar 

qualquer soldado americano detido por ou a requisição do tribunal penal 

internacional (...). Além disso, a administração dos Estados Unidos decidiu 

realizar acordos bilaterais com diversos estados partes do estatuto do tribunal 
penal internacional como possibilidade de isentar cidadãos americanos da 

jurisdição do tribunal penal internacional. (KREB,2004, p. 59). 

 

Depreende-se que a atuação do Tribunal provoca inquietações em países como 

os Estados Unidos, que afrontaram a Carta das Nações Unidas afirmando que iriam 

proteger membros do serviço americano que porventura pudessem ser detidos sob 

requisição do Tribunal, e que utilizariam-se, inclusive, de força armada para libertar 

qualquer soldado americano que se visse diante dessa situação . 

  Ficam claros, dessa forma, os desafios e os limites de jurisdição que o 

Tribunal tem que enfrentar em prol de exercícios políticos de países com grande expressão 

no contexto internacional, como é o caso dos Estados Unidos, que a todo tempo tenta 

restringir os limites de atuação do tribunal. Nessa toada, Gomez traz uma reflexão:  

 

[...]salvo nos casos de Estados periféricos fracos e sociedades atomizadas (onde, 

de fato, a intervenção internacional age sem maior constrangimento inicial para 

impor quase à risca o modelo internacionalizado), são conhecidos os problemas 



45  

de efetividade, ambivalência e seletividade que afetam a internacionalização dos 

direitos humanos e do direito humanitário, não obstantes os avanços registrados 

nas duas últimas décadas nos planos global e regional (GOMEZ, 2012, p. 

263) 

 

Gomez pondera acerca da dificuldade que o Tribunal encontraria ao exercer sua 

jurisdição em Países de grande expressão, o que se confirmou, a exemplo da reação dos 

Estados Unidos. No entanto, em outra vertente, essa é uma clara alusão de como o 

Tribunal, ainda antes de iniciar seus trabalhos, tem uma forte expressão nos cenários 

internacionais e cumpre a mensagem a que veio: a não admissão de atos arbitrários de 

Estados. 

O Tribunal depende da cooperação entre os estados para poder exercer 

efetivamente sua jurisdição, e independente da oposição de alguns países, é incontestável o 

seu avanço na consolidação da defesa da dignidade humana e a expressão que tem na 

comunidade internacional. Nas palavras de Kirsch e Robinson: 

 
O estatuto de Roma proporciona estrutura para uma nova instituição 

extraordinária, mas, ao fim e ao cabo, sua vitalidade e seu impacto dinâmico 

dependerão da dedicação e da capacidade da sua equipe, e do apoio político que 

receber dos estados e da população mundial. É claro que não se espera que o TPI 

ponha fim às atrocidades que continuam a chocar a consciência da humanidade, 

mas, com apoio, pode ajudar a deter alguns dos piores crimes e ajuda a manter a 

estabilidade e o estado de direito. (KIRSCH, ROBINSON. 2005, p. 47).  

 

Conclui-se, dessa forma, que o Tribunal Penal Internacional tem ferramentas 

para punir e proteger os bens jurídicos mais valiosos por ele tutelado e, consequentemente, 

proporcionar proteção às pessoas mais vulneráveis. É claro que, como constatado, o 

Tribunal ainda tem barreiras a serem superadas, mas, só de sua existência ser concreta, ele 

já promove o símbolo da justiça e pode ser visto como a realização da necessidade 

inesgotável das pessoas que buscam por um mundo melhor. Sua atuação já tem mudado a 

realidade de milhares de vidas ao redor do globo, e pode inquestionavelmente ser ampliada 

a fim de combater as violações arbitradas no que concerne ao direito dos refugiados. A 

concretização de um tribunal dessa magnitude representaria grande esperança para essas 

pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

No presente trabalho apresentou-se, inicialmente, a análise dos institutos 

jurídicos que conectam as principais bases para a realização desta monografia. A partir 

disso, compreendeu-se que os Direitos Humanos são o princípio-fim sem o qual não 

existiria nenhum dos outros institutos aqui tratados. A priori, é preciso frisar que, se hoje 

discutimos a temática dos direitos dos refugiados, é porque ele é reconhecido como um 

instituto intrinsecamente de direitos humanos e que por isso merece proteção.  

Nesse contexto, a existência de um Tribunal Penal Internacional segue a mesma 

linha de raciocínio, e sua existência só é concreta porque outrora existiu uma preocupação 

com a vida humana e sua preservação. O Tribunal, então, se insere como um mecanismo de 

defesa da vida em todos os seus aspectos, e sua construção e criação fazem parte da 

constatação da necessidades de que houvesse um direito humano que garantisse proteção e 

dignidade aos seres humanos, à sua existência. 

O intuito central da pesquisa foi  compreender os institutos dos Direito 

Humanos, direito dos Refugiados e do organismo que é o Tribunal Penal Internacional e, a 

partir de então, demonstrar como eles se correlacionam. Ao mesmo tempo, foi analisada a  

possibilidade da atuação do TPI nos crimes que ocorrem no âmbito do refúgio, perpassando 

pela hipótese de que a denúncia contra chefes estatais e sua  efetiva punição por perpetrar 

violência àquele grupo, quando levada ao Tribunal, adquire potencial de desestímulo às 

violações dos direitos humanos. 

Como vimos, a resposta para tais indagações foi constatada a partir da análise 

do Estatuto de Roma e dos institutos ora apresentados, o que confirma que a violação ao 

direito dos refugiados configura um crime contra a humanidade, e pode, portanto, ser 

levada ao Tribunal. Isso supera, assim, um primeiro e provável “impedimento” para que se 

confirme a hipótese de atuação desse órgão como ferramenta efetiva de desestímulo às 

transgressões suportadas pelos refugiados.  

Foram apresentadas, também, as limitações territoriais e jurisdicionais impostas 

ao Tribunal, tendo em vista que sua atuação, a priori, precede da aderência dos Estados ao 

Estatuto de Roma. Em que pese as limitações jurisdicionais do Tribunal, este ainda tem que 
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superar as influências políticas que pode vir a sofrer na tentativa de efetivar sua jurisdição 

em países com grande expressão política e econômica que, na tentativa inviabilizar sua 

atuação em seus territórios, se opuseram desde o início à sua criação.  

Essas barreiras impostas por alguns países devem-se ao fato de estes 

vislumbrarem a imponência do Tribunal e as consequências que podem vir a ter pelos atos 

por eles perpetrados, tendo em vista que quem responde não é o Estado, e sim a pessoa 

física. Outro fator ainda mais preocupante é a viabilidade de punição de um Estado não 

aderente ao Tratado, por meio de denúncia do Conselho de Segurança da ONU. 

Em que pese as limitações, os limites de soberania e a influência política e 

econômica de alguns países que se opõem à jurisdição do Tribunal, confirma-se que sua 

atuação é efetiva, tendo em vista o número expressivo de países que são signatários do 

Estatuto. Para além, a atuação do Tribunal pode ser constatada pelo número de processos de 

execução já efetivados, assim como pelos julgamentos já realizados com pessoas ligadas ao 

poder público com amplo poder e influência econômica,  julgamentos estes que coibiram 

crimes graves contra a humanidade. 

Por fim, tem-se consciência da visão incipiente que seria pensar o Tribunal 

Penal Internacional como único órgão, capaz de reparar as inúmeras violações de Direitos 

Humanos perpetradas. Contudo,  no que tange às violações no âmbito do refúgio, é 

inegável que a atuação do Tribunal é capaz de coibir graves crimes contra a vida, e 

provocar tensão e medo naqueles que ainda reiteram estes atos, servindo, assim, como 

apoio aos outros organismos internacionais que aplicam recomendações aos Estados 

violadores. Dessa maneira, projeta-se no Tribunal Penal Internacional um condão de 

efetivação maior, visto que a penalidade recai sobre a pessoa física. Isso o torna, portanto, 

forte ferramenta no desestímulo aos crimes contra os refugiados e ao permanente estado de 

exceção.  
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