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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise do Direito Internacional dos Refugiados, 

especificamente a postura do Sistema Interamericano frente a esta problemática. Para tanto, o estudo 

pauta-se em uma pesquisa bibliográfica, trazendo à tona o caso “Nadege Dorzema” e outros vs. 

República Dominicana, relevante para o entendimento das doutrinas aliadas a prática de um caso 

concreto. Conclui-se, portanto que mesmo com o atual estágio de desenvolvimento do Direito 

Internacional, os meios de proteção coletiva dos Direitos Humanos apresentam eficácia limitada. De 

fato, existem meios de buscar a proteção internacional quando houver violação de direitos humanos dos 

refugiados, entretanto o processo para conseguir tal auxílio é moroso, tendo em vista, que são 

necessários alguns requisitos de admissibilidade, o principal deles é que somente poderá buscar a 

proteção internacional quando se esgotar os meios internos de proteção. É notório a importância do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, bem como é reconhecida a sua evolução, todavia é 

imprescindível que este continue a evoluir, visando melhor proteger esses indivíduos. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this article is to present an analysis of International Refugee Law, specifically the Inter-

American System's stance on this issue. For this, the study is guided by a bibliographic research, 

bringing up the case "Nadege Dorzema", relevant to the understanding of the doctrines combined with 

the practice of a specific case. It is concluded, therefore, that even with the current stage of development 

of international law, the means of collective protection of human rights have limited effectiveness. In 

fact, there are ways to seek international protection when there is a violation of the human rights of 
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refugees, however the process to obtain such assistance is slow, considering that some admissibility 

requirements are necessary, the main one being that it will only be able to seek international protection 

when internal means of protection are exhausted. The importance of the Inter-American Human Rights 

System is well-known, and its evolution is recognized, however it is essential that it continues to evolve, 

in order to better protect these individuals. 

 

Keywords: International right. Human rights. Inter-American System. Refugees. 

1 INTRODUÇÃO 

A Convenção de 1951 é um padrão internacional para a proteção e tratamento dos 

refugiados, trazendo consigo uma das disposição mais relevantes para o tratamento e proteção 

destes indivíduos, é o chamado princípio de non-refoulement, em que se refere ao direito dos 

refugiados em não serem devolvidos ao país em que as suas liberdades ou vida estejam 

ameaçadas, “é um princípio tanto do direito dos refugiados quanto dos direitos humanos, por 

este fato é reconhecido como um princípio jus cogens” (direito cogente) (PIOVESAN, 2010). 

Frente a estas considerações, o presente artigo propõe uma análise do Direito 

Internacional dos Refugiados no Sistema Interamericano e os fatores que auxiliam na proteção 

aos direitos humanos, além disso, busca analisar a legislação pertinente e os órgãos de proteção, 

apontando como é caracterizado o instituto da migração, especificamente no que tange os 

refugiados. 

Nesse viés, a problemática do estudo consiste em saber: Como se dá a responsabilidade 

internacional dos Estados em caso de violações dos direitos humanos no Sistema 

Interamericano? 

A justificativa pela opção do tema, vem acima de tudo da relevância que o tema enseja. 

Visto que se faz necessário discutir a respeito dos direitos humanos dos refugiados, levando em 

conta a crescente onda migratória que vem ocorrendo em diversos países (Síria, Afeganistão, 

Sudão do Sul, entre outros), onde os refugiados buscam um lugar seguro para garantir seus 

direitos basilares. É imprescindível abordar sobre o tema, com o intuito de garantir a igualdade 

e dignidade destes, levando em conta que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, já 

que enfrentaram violações de direitos humanos, perseguições, entre outras dificuldades em seus 

países de origem. 

O estudo foi desenvolvido a partir de quatro partes principais, assim distribuídos: na 

primeira parte, deu-se a Introdução, onde foram discorridos o tema, objetivos, problema e 

justificativa. Na segunda parte, ocorreu o aporte teórico, contendo quatro tópicos. No primeiro, 
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foi discorrido a criação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No segundo tópico, 

buscou-se compreender o tratamento jurídico internacional com relação à matéria de direitos 

dos refugiados. No terceiro tópico, discutiu-se acerca da responsabilidade internacional. No 

tópico quatro, foi apresentado o caso “Nadege Dorzema” e outros vs. República Dominicana. 

Na terceira parte, deram-se as considerações finais seguidas das referências bibliográficas. 

2 O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS  

A seguir apresentam-se os aportes teóricos, que servem de fundamento para responder 

a problemática abordada no início do estudo. Primeiramente, apresenta-se o contexto histórico 

da criação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Posteriormente, discorre-se sobre 

o tratamento jurídico internacional dos Refugiados e a sua responsabilidade em caso de violação 

de Direitos Humanos, e de imediato, apresenta-se o Caso Nadege Dorzema e outros Vs. 

República Dominicana.  

2.1 Contexto histórico da criação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

Tendo como objeto de estudo o sistema regional de proteção de direitos humanos, 

especificamente o Sistema Interamericano, bem como os Órgãos que o compõe, também será 

analisado como se deu a internacionalização dos direitos humanos, sua origem e evolução até 

os dias atuais, para que posteriormente, compreenda-se sua ligação com o Direito Internacional 

dos refugiados. 

Entende-se que a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi o marco inicial para que a 

sociedade internacional observasse a necessidade de se garantir os Direitos Humanos, tendo em 

vista que a época ocorreram inúmeras atrocidades, “as quais eram fundamentadas como sendo 

um ato de Estado e consequentemente entendidas na época, como sendo atos legalizados já que 

encontravam respaldo na legislação da época” (TEIXEIRA, 2009, p. 80). 

Cabe destacar que a Segunda Guerra Mundial foi o evento que mais auxiliou para que 

surgissem grupos em estado de vulnerabilidade e necessitando proteção, tanto judeus que 

acabaram por serem despojados para além da fronteira alemã sem nenhum bem ou 

nacionalidade, o que os tornou apátridas, quanto aqueles que voluntariamente deixavam seus 

países de origem por razão do conflito e pela perseguição que sofriam sem ter o amparo estatal. 

Com o fim da guerra outro fator “que fomentou o surgimento dos refugiados foi a criação do 

Estado de Israel onde era um Estado judeu e assim sendo, todos os palestinos que lá residiam 

passaram a serem “indesejáveis”, necessitando fugir do local” (JUBILU, 2007, p. 26). 
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Frente a esta realidade, a sociedade internacional observou necessidade em se reunir 

através da Organização das Nações Unidas (ONU), que era uma organização recém criada e 

estabelecer regras com o objetivo primordial de internacionalizar os Direitos Humanos, ou seja, 

trazê-los e garanti-los como sendo uma responsabilidade internacional e não apenas nacional 

(TEIXEIRA, 2009).  

Em 1945 a Carta das Nações Unidas foi adotada e com isso trouxe uma proteção 

específica a todos os indivíduos, levando em conta unicamente a característica de ser “pessoa 

humana” (artigo 1°)3, o que não havia antes desse momento, cabe mencionar, que os princípios 

basilares da Carta das Nações Unidas são o respeito aos Direitos Humanos, liberdades 

individuais e a manutenção da paz e da segurança internacional. Foi a partir desse momento 

que os conflitos internos dos países passaram a ser de interesse internacional, bem como, 

buscaram essa proteção, fundamentando-se no desenvolvimento das relações entre as nações e 

a cooperação internacional (MAZZUOLI, 2010). 

No entanto, a referida Carta não especificou exatamente o que queria dizer com as 

expressões “liberdades individuais e direitos humanos”, porquanto foi necessário a criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que ocorreu em 10 de dezembro de 

1948, a qual disciplina a respeito do tema, e tem como base principal a dignidade da pessoa 

humana, vinculando a todos, bastando apenas a condição de “ser pessoa”, vale destacar, que a 

DUDH não é considerada um tratado, pelo fato de não ter seguido os procedimentos de 

aprovação pelos quais os tratados passam, deste modo, ela é uma recomendação aos Estados, 

fundamentada na moral e ética com relação as condutas dos estados, no que concerne à proteção 

dos Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2010). 

Além do sistema global de proteção aos direitos humanos, tem-se os sistemas regionais 

de proteção, onde se destaca o Sistema Interamericano, o qual é o objeto de análise dessa 

pesquisa. 

O Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos, tem sua origem histórica 

datada de 1948 sendo criado através da proclamação da Carta da Organização dos Estados 

 
3  Artigo 1. Os propósitos das Nações unidas são:1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse 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 direitos 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 

consecução desses objetivos comuns (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945). 
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Americanos (OEA), também chamada de Carta de Bogotá. O supracitado sistema tem como 

base e instrumento principal a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a qual é 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, assinado em 1969, só entrando em vigor em 

julho de 1978. Os únicos Estados que possuem o direito de se tornarem parte são aqueles que 

que são membros da OEA (GUERRA, 2017). 

Ao conceber o Pacto de São José de Costa Rica, os Estados signatários reafirmam o 

propósito de consolidar no continente americano um regime de liberdade pessoal e de 

justiça social, fundado no respeito aos direitos humanos essenciais. Os Estados 

reiteram o enunciado da Declaração Universal de Direitos Humanos no que tange à 

ideia de que o ser humano somente pode ser realmente livre, isento de temor e miséria, 

se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais (GUERRA, 2017, p. 589).  

O Sistema Interamericano, além disso tem como alicerce outros três instrumentos: a 

Declaração Americana dos Direitos do Homem, a Carta da Organização dos Estados 

Americanos, ambas de 1948 e o Protocolo de San Salvador datado de 1988. Como uma forma 

de aumentar os mecanismos de proteção no Sistema Interamericano, foram criados os órgãos 

de proteção e promoção dos Direitos Humanos, que foram chamados de Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão 

teve a aprovação da proposta no Chile em 1959, na 5° Reunião de Ministros de Relações 

Exteriores (MAZZUOLI, 2010). 

A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) tem por objetivo promover 

a defesa e a observância dos Direitos Humanos no continente americano, sendo constituída por 

sete membros de notório saber no que tange à matéria de Direitos Humanos e de elevada 

autoridade moral, vale ressaltar, que estes, são eleitos por quatro anos, cabendo reeleição apenas 

por uma vez. A função da CIDH é de fazer estudos, relatórios e quando necessário 

recomendações para os Estados Membros, com objetivo de oferecer medidas de proteção dos 

Direitos Humanos. Outra função é a de nos termos, do artigo 444  da Convenção, receber 

petições individuais e comunicações interestatais que contenham denúncias motivadas por 

violações de Direitos Humanos, e consequentemente da supracitada Convenção. Para que seja 

recebida tais petições ou comunicações interestatais é necessário observar determinados 

pressupostos: 

 

i) que haja sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo 

com os princípios do Direito Internacional;  

 
4 Artigo 44: Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um 

ou mais Estados-Membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou 

queixas de violação desta Convenção por um Estado-Parte (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, 1969). 
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ii) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o 

presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

iii) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo 

de solução internacional; 

iv) que a petição contenha o nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura da 

pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição 

(GUERRA, 2017, p. 591). 

Após o recebimento da petição ou comunicação, a CIDH deverá:  

i) solicitar informações ao governo do Estado ao qual pertence a autoridade apontada 

como responsável pela violação alegada, caso seja reconhecida sua admissibilidade; 

ii) prestadas as informações ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam recebidas, 

verificar se existem motivos da petição;  

iii) poderá declarar a inadmissibilidade ou improcedência da petição ou comunicação, 

com base em informações ou provas supervenientes;  

iv) poderá, com o conhecimento das partes e se o expediente não tiver sido arquivado, 

proceder ao exame do assunto exposto na petição ou comunicação;  

v) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e colocar-se 

à disposição das partes interessadas para se chegar a uma solução amistosa sobre o 

assunto (GUERRA, 2017, p. 592).  

 

A CIDH deverá buscar a solução para o litígio de forma amistosa e tendo êxito, deverá 

redigir um relatório, que deverá ser enviado ao peticionário dos Estados-Partes e logo após, 

levado a publicação pelo Secretário Geral da OEA, contendo a situação fática, juntamente com 

a solução encontrada, no entanto, caso não se encontre uma solução deverá ser feito o relatório 

com a situação fática, em conjunto com suas conclusões. Sendo que, caso não tenha ocorrido 

uma solução, a CIDH poderá apresentar denúncia para a Corte IDH (GUERRA, 2017). 

A Corte IDH é uma instituição judicial independente, que tem por objetivo a aplicação 

e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo regulada pela citada 

Convenção nos artigos 33, b e 52 a 735 e por Estatuto próprio, foi instituída em 1979, tendo 

como sede em São José na Costa Rica.   

A Corte IDH é formada por sete juízes, os quais são nacionais dos Estados-Partes da 

organização. E os futuros candidatos também são indicados por estes, que “são eleitos de forma 

pessoal levando em conta dentre os juristas, aqueles que possuem notório entendimento em 

 
5 Artigo 33: São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção: b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante 

denominada a Corte. Artigo 52: 1- A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados Membros da 

Organização, eleitos a títulos pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência 

em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções 

judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 

- 2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. Artigo 73: Somente por solicitação d a Comissão ou da 

Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia-Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos 

membros da Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para 

expedir uma resolução, será necessária maioria de dois terços dos votos dos Estados-Membros da Organização, no 

caso dos membros da Comissão; e, além disso, de dois terços dos votos dos Estados-Partes na Convenção, se tratar 

dos juízes da Corte. 
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matéria de Direitos Humanos, bem como reconhecida autoridade moral” (GUERRA, 2017, p. 

593). Serão eleitos por seis anos, através de votação que ocorrerá secretamente, através do voto 

da maioria absoluta dos Estados-Partes da Convenção na Assembleia Geral da Organização. 

Em determinadas matérias a Corte poderá contar com a ajuda de juízes ad hoc, nos termos do 

artigo 55 da Convenção Americana, seguindo as mesmas condições dos outros juízes da Corte 

IDH (GUERRA, 2017). 

Quanto as funções, estas se encontram na Convenção Americana e se dividem em 

duas: a contenciosa nos artigos 61, 62 e 636 e a consultiva presente no artigo 64. Na competência 

contenciosa deverá respeitar a responsabilidade do Estado pela violação, já que, este estava 

vinculado a competência da Corte IDH ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, e tinha o dever de proteger, investigar e prevenir e impedir qualquer forma de 

violação (GUERRA, 2017). 

Neste contexto, acrescente-se: 

Desses compromissos derivam obrigações de punir, com o rigor de suas normas 

internas, os infratores de normas de direitos humanos constantes de sua legislação e 

da Convenção Americana, assegurando à vítima a reparação adequada. O Estado não 

pode eximir-se da obrigação de reparar a violação, conforme estabelecem as normas 

de Direito Internacional relativas à responsabilidade internacional do Estado, 

alegando, por exemplo, que a medida a ser tomada violaria seu direito interno. A 

competência contenciosa será ratione personae, ratione materiae e ratione temporis 

(GUERRA, 2017, p. 594).  

 

O ratione personae, refere-se a legitimidade de acionar a Corte IDH, que somente a 

Comissão e os Estados-Partes a detém. Já em relação a competência material (ratione 

materiae), está significa dizer que a Corte IDH poderá conhecer casos de interpretação e 

 
6 Artigo 61: 1. Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.2. Para 

que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 

48 a 50. Artigo 62. 1. Toda Estado-Parte, pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 

pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, 

por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que 

encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-Membros da Organização e ao Secretário da Corte. 3. A Corte 

tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta 

Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a 

referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção 

especial. Artigo 63 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, 

a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará 

também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado 

a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de extrema 

gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de 

que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinente. Se tratar de assuntos que 

ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. BRASIL, Decreto 678, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 28, out, 2019. 
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aplicação da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Entretanto, o ratione temporis é 

aquela competência com limite temporal. Vale destacar, “que a Corte IDH também pode emitir 

pareceres a pedido dos Estados-Partes, com objetivo de observar a compatibilidade entre as 

suas leis internas e os instrumentos internacionais” (GUERRA, 2017, p. 596). 

O Brasil, por sua vez aceitou a competência da Corte IDH em 10 de dezembro de 1998. 

E, quanto as sentenças:  

Devem ser fundamentadas, admitindo-se a juntada de voto vencido. São definitivas e 

inapeláveis, contudo, havendo divergência quanto ao seu alcance, podem as partes 

pedir, no prazo de 90 dias, interpretação (análogo a embargos declaratórios). A 

sentença será lida em audiência pública depois de notificadas as partes, e será dado 

conhecimento a todos os Estado-Parte da Convenção. Havendo indenização 

compensatória, a parte interessada poderá executar a sentença no seu respectivo país, 

pelo processo vigente para a execução de sentenças contra o Estado (GORCZEVSKI; 

DIAS, 2012). 

No que se refere à força jurídica das sentenças, se a Corte IDH decidir que houve 

violação da convenção ela garantirá que o prejudicado possa fruir de seu direito ou liberdade 

violado, fazendo cessar qualquer ato atentatório ao direito e, do mesmo modo, determinará que 

sejam reparados os danos mediante indenização a vítima. Se o Estado não aceitar as 

determinações, a Corte IDH irá apresentar de modo especial seu relatório anual relatando o caso 

a Assembleia Geral da OEA para que a supracitada ofereça as suas considerações 

(GORCZEVSKI; DIAS, 2012). 

Destarte, é possível compreender a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos no âmbito internacional, já que é fundamental para que se garanta o comprimento dos 

Direitos Humanos, dispostos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os quais foram 

ratificados pelos Estados-Partes e também como uma forma de que quando houver violação de 

tais preceitos se possa garantir a responsabilização dos infratores. 

2.2 Tratamento Jurídico Internacional dos Refugiados 

Nesse tópico, analisa-se o instituto da migração, bem como o significado de refugiados 

para o Direito Internacional, trazendo à tona os instrumentos internacionais relacionados a 

proteção dos direitos humanos dos refugiados. 

É necessário compreender que os direitos humanos têm uma forte ligação com o direito 

dos refugiados, e tem o mesmo objeto, verifique-se: 

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 
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razão dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe 

social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se superior aos demais 

(COMPARATO, 2004, p. 1). 

Tendo em vista, que os problemas enfrentados por refugiados são derivados de 

violações de Direitos Humanos, e sendo que as violações ocorrem antes, durante e depois da 

solicitação de refúgio, por esta razão deve-se, não apenas focar na proteção, mas sim na 

prevenção dessas violações, visando encontrar uma forma de solucionar permanentemente o 

problema (PIOVESAN, 2010). 

No plano global há dois textos magnos referentes aos refugiados: a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1966, que veio como uma forma 

de complementar o Estatuto, com relação ao conceito de refugiados, já que inicialmente era 

aplicado o termo “refugiados” apenas aos acontecimentos datados antes do 1° de janeiro de 

1951 e que tivessem acontecido na Europa. Observa-se a limitação de tempo e espaço com 

relação a aplicação do termo. Tendo em vista que as violações não ocorriam somente naquela 

limitação de espaço, foi necessário ampliar a abrangência, com isso foi imperioso a criação do 

supracitado protocolo, como uma forma de romper a barreira temporal e de espaço 

(MAZZUOLI, 2010). 

Após tal evento, passou-se a utilizar o termo “Refugiados” sem nenhuma forma de 

limitação de tempo e espaço, levando-se e conta tais alterações o conceito atual de refugiados 

será qualquer pessoa que: 

Temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, não 

pode, ou devido ao referido temor, não quer retornar a ele (MAZZUOLI, 2010, p. 

690).  

Quando ocorrer qualquer das situações mencionadas, o indivíduo deverá buscar o 

auxílio internacional, como afirma o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar de proteção em 

outros países". Neste mesmo sentido, dispõe os artigos artigo I e II da supracitada Declaração. 

(DUDH, 1948). 

I - Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. II - Não será 

também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 
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território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 

limitação de soberania (DUDH, 1948). 

A Agência da ONU criada para a proteção dos refugiados -, Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) criada em 1950, deu início as suas atividades em 

1951, e tem por base a Convenção de 1951 para refugiados, a qual descreve que estes 

indivíduos: 

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, 1950). 

Dados disponibilizados pelo ACNUR, relatam que os países que mais deslocam 

Refugiados são: Síria (6,7 milhões), Afeganistão (2,7 milhões) e Sudão do Sul (2,3 milhões), 

totalizando 57% dos Refugiados do ACNUR. Sendo que, 80% vivem em países vizinhos dos 

seus de origem. Cabe ainda destacar que há 3,9 milhões de pessoas apátridas, e os países que 

mais abrigam refugiados é a Alemanha, Sudão, Uganda, Paquistão e Turquia. Diariamente 37 

mil pessoas são forçadas a fugir de sua residência por causa de conflitos e perseguições. O 

ACNUR trabalha em 134 países (até 31 de maio/2019) ao redor do mundo e mantém-se em 

funcionamento quase que totalmente através de contribuições voluntárias, sendo 86% de 

governo e da União Europeia e 10% de doadores individuais (ACNUR, 2019). 

Outro documento extremamente importante para a proteção dos refugiados é a 

Declaração de Cartagena sobre refugiados de 1984, a qual dispõe um conceito mais abrangente 

a respeito dos refugiados. A Declaração de Cartagena, tornou-se o pilar central na busca da 

proteção dos refugiados na região e foi agregada nas legislações internas de diversos países do 

continente, o que permitiu, o desenvolvimento de soluções duradouras (LAVANCHY, 2004). 

Nota-se, a importância da proteção dessa população, tendo em vista que já se 

encontram em uma situação de vulnerabilidade, motivo pelo qual necessitam do apoio de outros 

países. Levando em conta tais questões é evidente a necessidade de garantir uma vida justa e 

igualitária, como dispõe Barroso (2013, p.21): “toda pessoa deverá ter direito ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade, na medida em que não viole os direitos de terceiros, 

nem ofenda a ordem constitucional ou a moralidade”7. 

Nesse sentido, observa-se a necessidade de proteção aos refugiados, com a finalidade 

de protegê-los contra qualquer forma de arbitrariedade, com o objetivo de fomentar os direitos 

 
7 É importante destacar que o instituto do asilo é diferente do refúgio, já que suas origens históricas são totalmente 

diferentes. O asilo é de proteção regional, regulado por meio de tratados multilaterais entre os Países, enquanto o 

refúgio tem proteção vinculada a um órgão de proteção global, o ACNUR. 
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sociais básicos, “inclusive econômicos, para que estes alcancem a autossuficiência familiar, 

garantindo os princípios de Direitos humanos” (TRINDADE, 2003, p. 395). 

No Brasil, a legislação pertinente aos refugiados é considerada moderna, tendo em 

vista a Lei n°. 9.474, de 22 de julho de 1997, a qual adotou um conceito bastante abrangente 

para reconhecer os refugiados, outra lei importante é a Lei de Migração (nº. 13.445/2017) que 

entrou em vigou em 2017 e trouxe vasta inovação com relação ao visto temporário para colhida 

humanitária (ACNUR, 1951). 

2.3 Responsabilidade Internacional em caso de violação de Direitos Humanos dos 

Refugiados 

O órgão da OEA que é responsável pela aplicação das sanções aos Estados violadores 

de direitos humanos é a Corte IDH. O artigo 618 da Convenção Americana afirma que apenas 

os Estados-partes e a Comissão podem submeter matéria a apreciação da Corte IDH e quando 

decidir que houve realmente violação de preceitos da Convenção Americana, a Corte IDH 

poderá determinar que cesse a violação e se assegure o gozo do direito violado, estabelecendo 

indenização justa a parte prejudicada, nos termos do artigo 639 da supracitada Convenção 

(CIDH, 1969). 

“A responsabilidade é um elemento essencial em qualquer sistema jurídico, tendo por 

base que o Direito Internacional é um sistema de regras de conduta fundamentadas no princípio 

da igualdade soberana entre os Estados” (CARVALHO RAMOS, 2004, p. 53). 

O Estado ao aderir um tratado internacional de direitos humanos estabelece 

“mecanismos de supervisão e controle do respeito pelo Estado, desses mesmos direitos 

protegidos”. Em suma quer dizer que o Estado se compromete a respeitar e proteger os direitos 

humanos. Quanto aos descumprimentos das obrigações internacionais, estas são violadas ou 

descumpridas por particulares, tendo em vista que o Estado é uma entidade abstrata, mas o 

Estado é que vai ser responsabilizado pela Corte IDH, sendo que posteriormente poderá 

 
8 Artigo 61. 1. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte. 2. 

Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos 

artigos 48 a 50. 
9 Artigo 63 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte 

determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se 

isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação 

desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de extrema gravidade e 

urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver 

conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda 

não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão 
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individualizar os responsáveis pela violação de Direitos Humanos (CARVALHO RAMOS, 

2004). 

Com relação a responsabilização internacional dos países em caso de violação dos 

direitos humanos, a Corte IDH difere os atos legislativos em leis de aplicação mediata ou 

indireta e leis de aplicação imediata, sendo que a primeira não seria autoaplicável, visto ser 

necessário uma regulamentação sem afetar a esfera jurídica das vítimas. “Desta forma não 

existiria violação imediata da Convenção e não seria possível a ação de responsabilidade 

internacional do estado no sistema interamericano” (CARVALHO RAMOS, 2004, p. 171). 

Salienta-se no entanto, para ser possível a supracitada responsabilização é indispensável 

denúncias concretas de violações de direitos humanos.  

Também existem para a Corte IDH as leis autoaplicáveis que unicamente com a sua 

edição podem violar a Convenção, nestes casos há necessidade de efeitos concretos e lesões na 

esfera jurídica dos protegidos pela Convenção, a Corte IDH restringe sua análise aos atos que 

são comprovados a lesão ou ameaça de lesão ao direito protegido. É importante mencionar que 

as normas constitucionais do mesmo modo, estão sujeitas a análise pelas instâncias 

internacionais, para que se observe a existência ou não de violação das obrigações 

internacionais. “A violação de direitos humanos por parte do Estado pode ocorrer de duas 

formas: a) com a inexistência de decisão judicial, 2) quando esta for tardia” (RAMOS, 2004, p. 

173). 

A Convenção de 1951 é um padrão internacional para a proteção e tratamento dos 

refugiados e traz consigo uma das disposição mais importantes para o tratamento e proteção 

dos mesmos, é o chamado princípio de non-refoulement, o qual diz respeito ao direito dos 

refugiados em não serem devolvidos ao país em que as suas liberdades ou vida estejam 

ameaçadas, “é um princípio tanto do direito dos refugiados quanto dos direitos humanos, por 

este fato é reconhecido como um princípio jus cogens10” (PIOVESAN, 2010, p.198). 

Ainda neste sentido, o artigo 22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

afirma que: “Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou 

 
10 Artigo 64 - Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens) Se 

sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em 

conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se. BRASIL, Decreto nº 7.030 de 14 de Dezembro de 2009, 

promulga a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados maio de 1969. 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820608/Decreto-no-7030-de-14-de-Dezembro-de-2009#art-64
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não de sua origem, onde seu direito à vida ou a liberdade pessoal esteja me risco de violação 

em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.” 

Por fim, a Corte IDH reconhece que a obrigação do Estado em reparar as violações 

vem da obrigação com a comunidade internacional, que ao assumir compromissos 

internacionais, traz para si a obrigação de respeitar esses direitos e garanti-los aos seus 

jurisdicionados.  

2.4 Análise do Caso Nadege Dorzema e outros Vs. República Dominicana   

Em 16 de junho de 2000, um grupo de haitianos chegou no povoado de Quanamithe 

(Wanament) no Haiti, local em que passaram à noite. Ao amanhecer cruzaram o rio Massacre 

e alguns matagais, entrando em território Dominicano. Na madrugada do dia 18 de junho, um 

caminhão amarelo conduzido por Félix Antonio Nunez Peña em companhia de Máximo Rubén 

de Jesús Espinal, ambos de origem Dominicana, com destino a Santiago de los Cabelleros, 

transportavam 30 haitianos, dentre os quais estavam um menor de idade e uma mulher que 

estava grávida. Encontravam-se todos na parte traseira do caminhão, cobertos por uma lona 

(CIDH, 2012, p.328). 

Ao passarem por um posto de controle em Botoncillo, mais ou menos às três horas, os 

militares que ali estavam fizeram sinais para que parassem, o que não ocorreu e o caminhão 

seguiu rumo ao povoado de Copey. Diante da situação, quatro militares embarcaram em seus 

veículos de patrulha e iniciaram perseguição ao caminhão por mais ou menos cinco 

quilômetros, até que o alcançaram. Segundo os militares eles fizeram sinais e deram luz alta 

para que o motorista do caminhão parasse, o que não ocorreu, os militares dispararam várias 

vezes com um fuzil M16, contra o veículo, que acabou afetando a porta traseira e a cabine, 

nesse momento houve a morte do acompanhante do motorista e seu corpo caiu do caminhão e 

os militares mesmo vendo a cena, continuaram o ataque (CIDH, 2012, p.329). 

Houve contradições entre as declarações. As vítimas afirmaram que os militares 

sabiam que havia pessoas sendo transportadas, pois a lona que os cobria se movia o tempo todo, 

a noite era clara e todos gritavam pedindo ajuda, diferentemente das declarações dos militares 

que afirmaram o contrário, dizendo que a noite era escura, que a lona estava fixa e que em 

momento algum ouviram gritos (CIDH, 2012, p.329). 

O caminhão acabou por capotar na região de Copey, algumas pessoas ficaram presas 

na parte de baixo do veículo, o condutor da patrulha que os perseguia capotou ao virar a curva 

e bater no caminhão. Os sobreviventes afirmaram que quando os militares chegaram ao local e 
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viram que havia pessoas, e que estas saíram correndo, os militares atiravam contra elas. O 

motorista do caminhão afirmou ainda ter lembranças terríveis do momento em que uma haitiana 

tentava correr e foi fuzilada, assim como outros que foram assassinados. Já os militares 

afirmaram que disparam para cima, com objetivo de evitar que os nacionais haitianos fugissem. 

Dois dos militares buscaram ajuda médica e depois ordenaram que os sobreviventes 

levantassem o caminhão. Ao ver que eles não conseguiam, os militares ajudaram, depois 

passaram a retirar e separar os mortos dos sobreviventes, sendo que os mortos e feridos foram 

colocados nas ambulâncias para serem levados ao Hospital Universitário José Maria Cabral y 

Báez, em Santiago (CIDH, 2012, p. 330). 

Foram três as vítimas haitianas derivadas dos tiros e um de nacionalidade dominicana. 

Derivado da capotagem faleceu uma mulher devido a um trauma no tórax e no abdômen. Um 

homem e uma mulher faleceram em decorrência dos disparos realizados depois da capotagem, 

ou seja, seis deles faleceram por terem sido atingidos por projéteis de arma de fogo. Foram 14 

sobreviventes aos ferimentos entre homens e mulheres. 

Depois da capotagem do caminhão 10 pessoas foram detidas. No dia 19 de junho de 

2000 os mortos foram enterrados em uma fossa comum na República Dominicana (CIDH, 

2012, p.332). 

O caso 12.688, foi levado a conhecimento do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos que já se encontra sentenciado, como será demonstrado a seguir. Chama-se a atenção 

para o fato que inicialmente as vítimas buscaram auxílio interno no país, mas não tiveram 

sucesso, motivo que os levou buscar ajuda internacional para que houvesse a responsabilização 

pelos direitos humanos violados, tendo em vista que houve o uso excessivo da força militar 

contra o citado grupo, que resultou na morte de seis pessoas e muitas outras feridas (CIDH, 

2012, p.332).  

No âmbito interno do Estado, o ocorrido foi levado a análise da justiça militar que 

acabou por absolver os três militares. Observa-se a inércia do Estado em proteger, garantir e 

por fim em reparar os direitos humanos que foram violados.  

Convém lembrar que após os fatos alguns dos sobreviventes haitiano foram expulsos 

da República Dominicana sem terem garantidos os seus direitos como migrantes. Nota-se que 

houve discriminação. Foi possível buscar o auxílio da Corte IDH levando em conta que desde 

19 de abril de 1978 a República Dominicana é Estado-Parte da Convenção Americana e que 

desde 25 de março de 1999 está reconheceu a competência contenciosa da supracitada (CIDH, 

2012, p.322). 
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A petição perante a Comissão IDH foi apresentada em 28 de novembro de 2005 pelo 

grupo de apoio aos repatriados e refugiados e pelo centro cultural dominicano haitiano. Em 23 

de outubro de 2006 a Clínica Internacional de defesa dos direitos humanos da Université du 

quebec a Montreal (UQAM) foi designada como Co-peticionária. E somente em 22 de 

dezembro de 2008 é que a Comissão IDH aprovou o Relatório de admissibilidade n°. 95/08. 

Em 2 de novembro de 2010 a Comissão IDH emitiu o relatório de mérito n°. 174/10, concluindo 

que a República Dominicana violou diversos direitos consagrados na Convenção Americana 

(CIDH, 2012). 

O relatório foi comunicado a República Dominicana em 11 de novembro de 2010 e a 

partir deste, foi concedido o prazo de dois meses para informar sobre o cumprimento das 

recomendações, ainda com prorrogação do prazo. A Comissão informou o transcurso do prazo 

sem que o Estado cumprisse a recomendação, e depois disso submeteu o caso à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, objetivando encontrar justiça e possível reparação. A 

corte utilizou as provas demonstradas pelas partes durante todas as oportunidades processuais, 

como provas periciais, documentais e testemunhais (CIDH, 2012). 

Levando em conta as disposições da Convenção, chega-se à conclusão, de que no caso 

em análise foram violados os seguintes direitos: 

 

VII-1: Direitos a vida e a integridade pessoal (artigos 4 e 5), em relação ás obrigações 

de respeitar e garantir os direitos e o dever de adotar disposições de direito interno 

(artigos 1 e 2); 

VII-2: Direitos a liberdade pessoal, a livre circulação e garantias judiciais (artigos 7, 

22 e 8), em relação à obrigação de respeitar os direitos (artigo 1); 

VII-3: Direitos á garantias judiciais e a proteção judicial artigos 8 e 25) em relação ás 

obrigações de respeitar e garantir os direitos (artigo 1); 

VII-4: Dever de adotar disposições de direito interno (artigo 2), ainda que 

posteriormente aos fatos do caso essa violação foi sanada em relação ao futuro; 

VII-5: Dever de respeitar e garantir os direitos sem discriminação (artigo 1.1 em 

relação aos direitos anteriormente descritos). (CIDH, 2012, p. 335). 

 

Quanto ao direito à vida e integridade pessoal, estes se relacionam com o dever de 

respeitar e garantir os direitos sem discriminação, também foi analisado quanto ao uso de força 

excessiva que foi aplicada pelos militares contra o grupo, tendo em vista, que a força só deve 

ser utilizada como medida excepcional.  

No que tange ao direito à liberdade pessoal, as garantias judiciais e à livre circulação, 

estes dizem respeito ao fato de ter ocorrido a privação da liberdade até que ocorresse de fato a 

expulsão e deportação do grupo para o Haiti, sem que houvesse o devido processo legal. No 

que se refere ao direito as garantias judiciais e a proteção judicial, a Corte analisou o fato de 

que houve a atuação da jurisdição militar levando a impunidade dos fatos e a violação desses 
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direitos perante a justiça militar. Além disso, foi analisado pela corte a questão do dever de 

adotar disposições de direito interno dentro do Estado-Parte, por ter ocorrido violação de 

obrigação estatal. Também foi levado em conta o dever de respeitar e garantir os direitos sem 

discriminação (CIDH, 2012, p. 335-372). 

A Corte IDH analisou todas as violações de direitos, e conforme o artigo 63.1 da 

Convenção Americana: 

Artigo 63.1: Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 

nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu 

direito ou liberdade violados.  Determinará também, se isso for procedente, que sejam 

reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação 

desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 

Nesse mesmo sentido no que tange as reparações, a Corte IDH dispõe que: 

[...] em virtude da denegação de justiça em prejuízo de vítimas de graves violações a 

direitos humanos, existe uma diversidade de lesões tanto na esfera individual como 

coletiva. Nesse sentido, é evidente que as vítimas de impunidade prolongada sofram 

distintas sequelas pela busca de justiça, não apenas de caráter material, mas também 

outros sofrimentos e danos de caráter psicológico, físico e em seu projeto de vida, 

assim como outras possíveis alterações em suas relações sociais e a dinâmica de suas 

famílias (CIDH, 2012, p. 367). 

Sendo assim, a Corte IDH decidiu que o Estado é responsável pela violação dos 

seguintes direitos: a vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, direitos e garantias judiciais e 

a proteção judicial. Também é responsável pela violação da obrigação de adequar o direito 

interno a Convenção Americana da qual é Estado-Parte, bem como é responsável por violar o 

dever de não discriminar (CIDH, 2012, p.377). 

Por fim, a Corte IDH dispõe que o Estado deverá reabrir as investigações com o fim 

de individualizar, julgar e se for necessário punir os responsáveis pelos fatos, também deverá 

especificar o paradeiro dos corpos dos falecidos em um prazo de um ano a contar da sentença, 

deverá oferecer tratamento psicológico e médico as vítimas, se assim desejarem. Do mesmo 

modo, deverá realizar um ato público, a fim de reconhecer a sua responsabilidade internacional 

e pedir desculpas, no prazo de seis meses a contar da notificação da sentença (CIDH, 2012, p. 

379). 

Deverá o Estado implementar programas de capacitação para os oficiais das forças 

armadas, agentes de controle de fronteira, e agentes responsáveis pelos procedimentos 

migratórios, de formas contínua, necessitando apresentar um relatório anual durante 3 anos, 

indicando as medidas tomadas. O Estado deverá adequar a legislação interna a respeito do uso 

da força pelos seus oficiais de forças armadas, necessitará pagar as quantias referente a 
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indenização pelos danos sofridos, tanto material quanto imateriais, devendo ressarcir as custas 

pagas e gastos no prazo de um ano (CIDH, 2012, p. 379). 

A Corte IDH é a encarregada de supervisionar o cumprimento de suas sentenças, 

conforme fundamento jurídico nos artigos 33, 62.1, 62.3 e 65 da Convenção, bem como no 

artigo 30 da Corte. O objetivo é que a sentença seja efetivamente cumprida e as medidas sejam 

efetivamente estabelecidas pelo Estado. 

No caso “Nadege Dorzema” e outros Vs. República Dominicana, no que tange ao 

cumprimento das medidas impostas, foi incumbida por 6 anos a obrigação de informar a Corte 

IDH sobre as medidas adotas para cumprir as obrigações ordenadas na sentença, nos termos 

indicados nos itens 3 a 12 da resolução, o Estado se obrigou a executá-las, no entanto, até a data 

de 22 de novembro de 2019, data do último relatório ainda não cumpriu com a obrigação de 

reintegrar o Fundo de Assistência Legal das Vítimas.11 (CIDH, 2019, p.5) 

[...] as custas e gastos fazem parte do conceito de reparação, pois toda atividade 

realizada pelas vítimas com o fim de obter justiça, tanto no âmbito nacional como 

internacional, implica gastos que devem ser compensados quando a responsabilidade 

internacional do Estado é declarada mediante uma sentença condenatória. (CIDH, 

2012, p.78). 

O fundo em questão é referente às custas pagas, tendo em vista que a Resolução de n°. 

164 declarou procedente a aprovação de acesso ao Fundo em 1°de dezembro de 2011, destinado 

para cobrir os gastos de viagem e estadia de duas vítimas e de um representante, para 

comparecerem à audiência pública e gastos de uma declaração apresentada por affidavit 

somando US$ 5.972,21. (CIDH, 2012, p. 79). 

Em suma, a responsabilização por violações de Direitos Humanos é limitada, já que 

os Estados se obrigam a cumprir com as obrigações impostas, no entanto a cumprem 

parcialmente. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
11 1. El Estado ha incumplido durante seis años su obligación de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas 

para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en la Sentencia del presente caso, de conformidad con lo 

indicado en los Considerandos 3 a 12 de la presente Resolución. 2. El Estado ha incumplido su obligación de 

ejecutar todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia del presente caso, de conformidad con lo indicado en los 

Considerandos 3 a 12 de la presente Resolución. 3. El Estado no ha cumplido con su obligación de reintegrar al 

Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana la cantidad erogada en la tramitación del 

presente caso, de conformidad con lo indicado en el Considerando 13 de la presente Resolución. CORTER IDH. 

Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana supervisión de cumplimiento de sentencia resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/nadege_dorzema_22_11_19.pdf.  La resolución fue notificada el 22 

de noviembre de 2019.  
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Para compreender o Direito Internacional dos Refugiados no Sistema Interamericano 

foi necessário buscar os fatores que auxiliam na proteção aos direitos humanos, bem como 

analisar a legislação pertinente e os órgãos de proteção, especificamente no que tange os 

refugiados, foi preciso correlacionar com os direitos humanos e além disso discutir a acerca da 

responsabilidade internacional em caso de violação dos direitos humanos no Sistema 

Interamericano.  

A Internacionalização dos Direitos Humanos foi um dos avanços mais significativos 

na luta pelos direitos humanos, é importante mencionar que este tema começou a ser discutido 

e surgiu com o intuito de evitar que as violações de direitos humanos cometidas na Segunda 

Guerra Mundial voltassem a ocorrer, por este motivo os Estados ao redor do mundo decidiram 

se unir e criar uma Organização com o objetivo de proteger-se entre si, tal organização chamou-

se ONU. 

A partir desse momento é possível observar que no decorrer da história houve várias 

alterações no conceito de Direitos Humanos, especialmente no que refere a sua abrangência, 

sendo vários os instrumentos que tratam deste tema, e muitos os doutrinadores que buscam 

compreender o seu verdadeiro significado e suas diversas aplicações. 

Os Direitos Humanos tem proteção internacional e seus instrumentos de proteção 

visam garantir e promover os direitos humanos e as liberdades individuais, buscando que os 

indivíduos sejam tratados sempre com igualdade e dignidade, sem nenhuma forma de 

diferenciação e independente de raça, etnia, religião, ou qualquer que seja sua escolha 

individual.  

E sendo assim, buscando melhor alcançar seu objetivo foi criado os chamados 

Sistemas Regionais de proteção, onde se encontra o Sistema Interamericano de Proteção dos 

Direitos Humanos, criado em 1948 pela Carta de Bogotá, que encontra amparo legal em vários 

documentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, no que se refere a proteção dos 

Refugiados, o qual é objeto de pesquisa, encontra-se: A Declaração Americana dos Direitos do 

Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos, ambas de 1948, o Protocolo de San 

Salvador de 1988, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 juntamente com o 

protocolo de 1967, a Declaração de Cartagena de 1984, os quais são responsáveis pela 

prevenção e proteção dos refugiados no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos.  

Os refugiados são um grupo de indivíduos, em uma posição desfavorecida que 

necessitam do auxílio internacional, pois se encontram em situações de perseguição sem a 
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proteção de seus países de origem, e por este motivo buscam adentrar as fronteiras de outros 

países com o objetivo de encontrar refúgio e um lugar para se sentirem seguros. 

Demonstrou-se que mesmo com o atual estágio de desenvolvimento do Direito 

Internacional, os meios de proteção coletiva dos Direitos Humanos de certa forma tem uma 

eficácia limitada. De fato, existem meios de buscar a proteção internacional quando houver 

violação de direitos humanos dos refugiados, entretanto o processo para conseguir tal auxílio é 

moroso, tendo em vista, que são necessários alguns requisitos de admissibilidade, o principal é 

que somente poderá buscar a proteção internacional quando esgotar os meios internos de 

internos proteção.  

O caso “Nadege Dorzema” e outros Vs. República Dominicana, em suma demonstrou 

de forma prática como funciona a citada responsabilização em caso de violação de direitos 

humanos de maneira genérica e também auxiliou para compreender os percalços, 

principalmente a morosidade para os indivíduos que buscam ter seus direitos garantidos. 

Observa-se indubitavelmente a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, bem como é notável a sua evolução até os dias atuais, mas também é necessário que 

este continue a evoluir, visando melhor proteger esses indivíduos. 

Por fim, cabe destacar que houve dificuldade em encontrar especificamente casos 

julgado pela Corte que envolvesse refugiados, motivo este que a análise prática ocorreu de 

forma genérica. 
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