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1. RESUMO 
 

O presente projeto trata do estudo da evolução do conceito e definição de 

refugiado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos que vem se utilizando de 

normas de Direitos Humanos gerais para promover a maior proteção da pessoa 

humana. A pesquisa levará em conta o âmbito consultivo e fiscalizador exercido pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o âmbito jurisdicional exercido pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Estima-se que existam hoje 60 milhões de pessoas forçadas a sair do seu 

local de origem em razão de perseguições e conflitos armados. Somente nas seis 

primeiras semanas de 2016, 80.000 refugiados chegaram à Europa, ultrapassando o 

total de pessoas que se dirigiram ao continente nos primeiros quatro meses de 20151. 

Estes grupos de indivíduos são obrigados a abandonar seu local de origem 

ou residência por diferentes razões; as mais comuns relevam situações de violação 

de direitos humanos, conflitos armados ou a existência de regimes repressivos.  

O presente projeto tem como objetivo específico analisar as violações de 

direitos perpetradas pelos Estados e apontadas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em diversos julgados que tratam de migrações forçadas, e apontar, à luz do 

Direito Internacional Público (DIP), do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(DIDH) e do Direito Internacional dos Refugiados (DIR), em que medida a Corte 

Interamericana cumpre o seu papel ao ampliar, em alcance e conteúdo, os direitos 

previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a evolução histórica do 

instituto do refúgio e demonstrar que, em âmbito global ou regional, o debate sobre as 

																																																								
1 Para maiores informações e dados sobre a crise humanitária vivida na atualidade vide: 
<http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/seds-e-acnur-promovem-capacitacao-para-
atendimento-social-a-refugiados-e-migrantes/>; 
<http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/cerca-de-80000-refugiados-chegam-a-europa-nas-
primeiras-seis-semanas-de-2016/>. Acesso em 02 de setembro de 2016. 



ferramentas de proteção e meios de efetivação de direitos é necessário para maior 

envolvimento não só da comunidade acadêmica, como daqueles que atuam 

diretamente com a questão, permitindo, assim, o desenvolvimento de estratégias e 

soluções para mitigar um dos graves problemas da humanidade. 

Ademais, o presente trabalho possui como objetivo específico analisar as 

violações de direitos apontadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 

casos específicos de migrações forçadas e apontar, à luz do DIP, do DIDH e do DIR, 

em que medida tais decisões cumprem seu papel ao ampliar, em alcance e conteúdo, 

os direitos previstos na CADH, servindo de paradigma para futuros casos analisados. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Serão utilizadas abordagens descritivas e normativas, com base em pesquisa 

bibliográfica, documental e jurisprudencial. Serão utilizadas obras de referência sobre 

o DIDH, DIR e sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. As 

jurisprudências serão analisadas utilizando-se o método de abordagem dedutivo pelo 

qual parte-se da análise da complementaridade das vertentes de proteção da pessoa 

humana para chegar à resposta ao problema central colocado. A leitura dos casos 

permitirá uma análise focada no Direito Internacional de Proteção da Pessoa Humana, 

levando a uma reflexão acerca da complementariedade dos sistemas de proteção, 

especificamente, o DIDH e o DIR. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

A pesquisa será desenvolvida em cinco etapas. Inicialmente será realizado 

levantamento bibliográfico de obras de referência – doutrinas, artigos científicos em 

idioma nacional e estrangeiro - sobre a temática de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e Direito Internacional dos Refugiados. Ato contínuo será realizado 

levantamento de dados sobre pedidos de refúgio em Estados específicos 

pertencentes ao Sistema da OEA, notadamente aqueles que são os maiores 

receptores de indivíduos em condição de refúgio ou Estados de reassentamento. 

Posteriormente todo o material até então coletado será analisado com a produção de 

fichamentos e resenhas. Na parte final do projeto de iniciação científica será feita a 



análise dos dados coletados com viés crítico e científico com o produção de artigo 

científico focado na temática pretendida.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
 

Tendo em vista tratar-se de projeto de iniciação científica cujo início se deu 

em agosto de 2016, ainda não existem resultados passíveis de divulgação. A pesquisa 

ainda está em fase inicial. 
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