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Opiniao Escrita 

1. Rela~ao entre o instituto do asilo e os conceitos de costume internacional, de 
jus cogens e de obriga~oes erga omnes 

A palavra asilo e derivada do grego asylon, que significa aquilo que nao esta 

sujeito a apreensao1
. Este institute e utilizado pelos Estados desde a Antiguidade 

Classica, estando expresso em diversos diplomas legais2
. 

Embora o asilo seja urn mecanisme antigo de prote~ao do individuo e tenha ja 

sido abordado em outros documentos3
, uma das definiy()es mais conhecidas no Direito 

Intemacional foi elaborada atraves de uma resolu~ao do Institut de Droit International 

de 19504
. Nos termos do artigo 1° desse documento, asilo e uma prote9aO que 0 Estado 

garante em seu territ6rio ou em outre a urn individuo, sob os cuidados dos 6rgaos onde 

a pessoa procura essa seguran9a5
. 

Sobre o asilo, e importante fazer distin~ao do conceito de refUgio. Considerando 

que ambos os institutes possuem o objetivo do Estado proteger o estrangeiro, as vezes, 

podem ser con:fundidos. 

Refugiado, nos termos da Conven~ao relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

elaborada em 19516
, e a pessoa que teme ser perseguida por motives de ra~a, religiao, 

nacionalidade, grupo social ou opinioes politicas e se encontra fora do pais de sua 

nacionalidade ou de sua residencia habitual "e que nao pode ou, em virtude desse temor, 

nao quer valer-se da prote~ao desse pais"7
. Assim que reconhecido o status de refugiado 

1 HAILBRONNER, Kay e GOGOLIN, Jana. Asylym, Territorial. In:Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law. Oxford University Press: 2013. Disponivel em:< 
http://ooil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e757?rskev=asCOPl&result= 1&prd=EPll.. > Acesso em 25/01/17. 
2 A tilulo de exemplifica~o, destacam-se os seguintes tratados: Tratado sobre Direito Penal Internacional 
(1889); Conven~ao de Havana sobre o Asilo (1928); Conven~o sobre Asilo Politico (1933). 
3 A tilulo exempli.ficativo, cabe mencionar o Tratado de Direito Penal Internacional (1889) e a Conven~o 
de Havana sobre o Asilo (1928). 
4 JUSTITIA ET PACE- JNSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. L'asile en droit international 
public (a I' exclusion de rasile neutre). Session de Bath. 1950. 
~ Texto original do artigo 1 dessa resolu~o: "Dans les presentes Resolutions, le terme "asile" designe 1a 
protection qu 'um Etat acorde sur son territoire ou dans un autre endroit relevant de certains de ses organes 
a um individu qui est venu la rechercher.". 
6 ACNUR. Conven~ao Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponivel em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadruin!Documentos/portugues/BDL/Convencao relativa ao Estatuto dos 
Refugiados.JXlf > Acesso em 05/03/17. 
7 Ver o Artigo 1° da Conven~o Relativa ao Estatuto dos Refugiados. 
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de urn individuo, o Estado deve respeitar o principia de proibi9ao ou recha9o, nos 

termos do referido tratado8
. A partir dessas constata96es, ja e possivel fazer diferen9as 

entre asilo e refugio. 

0 espectro protetivo do refugio e mais amplo do que o asilo politico. No 

primeiro institute, estao individuos que possuem fundado temor e estao sendo 

perseguidos por motivos de ra~a, de sexo, de religiao, de opinioes politicas e de outros 

fatores como ja referido nesta peya. Ressalte-se que, embora nao abordada na 

Conven9ao dos Refugiados em 1951, ha tambem os chamados refugiados ambientais9
, 

que sao "pessoas ou grupos de pessoas que, por motivos imediatos irresistiveis ou por 

mudan<;as progressivas no meio ambiente que lhes afeta as condi96es de vida, sao 

b . d d . l " 10 o nga as a etxar seus ares . 

Maria T ereza Gil Bazo entende que o refugio e uma categoria do asilo 11
. Ela 

ressalta que a origem eo contexto de cria9ao dos dois institutes diferem12
. 0 refugio 

nasceu ap6s a Segunda Guerra e possui o objetivo de proteger grandes levas de 

migra9ao de pessoas em decorrencia de catastrofes como guerras. Ja o asilo e urn 

institute antigo que remonta a Antiguidade Classica 13 para prote<;ao de pessoas que 

estejam sofrendo persegui9ao politica. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos referiu, por sua vez, que o asilo e o 

refugio sao institutes ligados entre si, de modo que o refugio universalizou, atraves da 

Conven9ao dos Refugiados de 1951 e do seu Protocolo Adicional de 1967, principios 

8 Art. 33 - Proibi~o de expulsao ou de recba<;:o: 
1. Nenhwn dos Estados Contratantes expulsani ou recha<;:ara, de forma alguma, wn refugiado para as 
fronteiras dos territ6rios em que sua vida ou liberdade seja amea<;:ada em decorrencia da sua ra<;:a, religiao, 
nacionalidade, grupo social a que perten<;:a ou opini&s politicas. 
2. 0 beneficia da presente disposi~o nao podeni, todavia, ser invocado por urn refugiado que por 
motivos serios seja considerado wn perigo a seguran<;:a do pais no qual ele se encontre ou que, tendo sido 
condenado definitivamente por urn crime ou delito particularmente grave, constitua amea<;:a para a 
comunidade do referido pais. 
9 Tambem chamado pela doutrina de migrantc ambiental. 
10 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION. Discussion Note: Migration and tbe 
Environment. MC/INF/288. 94" Sessao, 01111/07, p. 2. Tradu~o nossa. 
11 GIL-BAZO, Maria Tereza. Asylum as a General Principle of International Law. In:lntemational 
Journal of Refugee Law. 2015, Vol. 27, n.1, p.7. 
12 GIL-BAZO, Maria Teieza. Asylum as a General Principle of International Law. In:International 
Journal of Refugee Law. 2015, Vol. 27, n.1, p.4. 
13 GIL-BAZO, Maria Tereza. Asylum as a General Principle of International Law. In:International 
Journal of Refugee Law. 2015, Vol. 27, n. l , p.7 
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utilizados no asilo14
. Regras como o principia da nao devoluvao e de nao extraditar 

pessoas solicitantes de refugio foram extraidas de pniticas vistas na aplicavao do asilo15
. 

E possivel afirmar que 0 refugio e uma derivayao do asilo. Aproximadamente, 

145 paises ja ratificaram a Conven9ao dos Refugiados ate o anode 2015
16

, o que prova 

a majoritaria concordancia na comunidade internacional com regras referentes a 
protevao de refugiados e a pessoas que solicitam esta protevao. Ja o mecanisme do asilo 

nao possui uma convenvao de ambito universal, tendo convenvoes internacionais no 

ambito da America Latina conforme se vera no decorrer desta peva. 

0 asilo politico possui duas modalidades: territorial17 e diplomatico18
. A 

primeira refere-se ao recebimento do estrangeiro em territ6rio nacional para evitar 

perseguivao ou punivao politica em seu pais de modo que a concessao e dada dentro do 

Estado concedente quando o requerente ja se encontra la; na segunda especie, o Estado 

concede o asilo fora de seu territ6rio, geralmente em embaixadas e em repartivoes 

consulares, por motivos tambem de perseguivao ou punivao politica. 19 

A Corte Interamericana afirmou que, ate a elaboravao da Convenvao do Asilo 

Territorial e da Convenvao sobre o Asilo Diplomatico, ambos os documentos de 1954, o 

termo asilo foi utilizado exclusivamente para se referir a modalidade especifica do asilo 

politico ou diplomatico, ou seja, em legavoes diplomaticas no Exterior; contudo o termo 

"refugio politico" era atinente a protevao outorgada no territ6rio do Estado20
. 

Sobre o asilo politico, e importante fazer uma importante distinvao: 1) o direito 

de o individuo solicitar o asilo; 2) o dever de o Estado conceder o asilo. Ambas as 

caracteristicas serao explicadas a seguir. 

1.1. Direito de o individuo solicitar o asilo 

14 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo v. Bolivia. Exce~5es Preliminares, 2013, Serie C, n. 272, 
para. 139. 
15 Os artigos 15 e 16 do Tratado de Direito Penal Internacional, de 1889, sao exemplos dessas regras no 
asilo politico. 
16 UNHCR. State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 
Protocolo. Disponivel em: < http://www.unhcr.org/protectionlbasic/3b73b0d63/states-parties-1951-
convention-its-1967-protocol.html > Acesso em 30/04/17. 
17 Na esfera latino-americana, sobre essa modalidade, destaca-se a Convenc;iio sobre o Asilo Territorial, 
concluida em Caracas, em 28 de mar~o de 1954. A Assembleia Geral da ONU tambem elaborou, em 14 
de dezembro de 1967, a Declarac;iio sobre o Asilo Territorial, Resolu~ao n. 2312 (XXII). 
18 Sobre esse mecanismo, urn dos tratados mais importantes no ambito da America Latina e a Conven~ao 
sobre o Asilo Diplomatico, concluida em Caracas, em 28 de marco de 1954. 
19 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional PUblico. 73ed.rev.atual e ampli. 
Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 783 
2° Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo v. Bolivia. Exce~5es Preliminares, 2013, Serie C, n 272, 
para. 137, nota de rodape n. 162. 
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0 direito de o individuo solicitar asilo esta estabelecido na Declara~ao Universal 

de Direitos Humanos21 e na Conven~ao Americana de Direitos Humanos22
. Com base 

nisto, resta saber se este direito e uma regra consuetudinaria regional da America Latina 

bern como uma obriga~ao erga omnes. 

0 costume internacional possui dois requisites essenciais: pratica estatal 

reiterada e a convic~ao da pratica como se fosse de direito, a chamada opinio iuris sive 

necessitatis23
. Em linhas gerais, a pratica estatal reiterada pode ser provada atraves de 

decisoes de tribunais nacionais e posi~oes oficiais do governo24
, por exemplo25

; ao 

passe que a opinio iuris pode ser constatada atraves de documentos normativos como 

leis, tratados, resolu~oes da ONU26 e decretos, por exemplo. 

Quanta a opinio iuris, observa-se que a Declara~ao Universal de Direitos 

Humanos, a Conven~ao de Havana sabre Asilo, a Conven~ao sabre Asilo Territorial, a 

Conven~ao sabre Asilo Diplomatico e a Conven9ao Americana de Direitos Humanos 

sao exemplos claros de documentos normativos internacionais que evidenciam esse 

requisite. Toda esta normativa referida estabelece o direito do individuo solicitar asilo. 

Tendo em vista os tratados existentes apontando o direito do individuo solicitar 

asilo politico, ja e possivel identificar 0 elemento opinio iuris de maneira bastante clara 

no ambito da America Latina. 

Jose Sette Camara, ex- juiz da Corte Internacional de Justic;a e ex-embaixador 

brasileiro, afirmou ern 1975 que a pratica do asilo e consuetudinaria no ambito da 

America Latina, considerada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como uma 

21 Art. 14 da Declara~ao Universal dos Direitos Humanos: 
l. Toda pessoa, vitima de persegui~o, tern o direito de procurar e de gozar asilo em outros paises. 
2. Este direito nao pode ser invocado em caso de persegui~o legitimamente motivada por crimes de 
direito comum ou por atos contrarios aos prop6sitos e principios das Na~aes Unidas. 
22 Art. 22 da Conven~o Americana de Direitos Humanos: 
( ... ) 
7. Toda pessoa tern o d.ireito de buscar e receber asilo em tenit6rio estrangeiro, em caso de persegui~o por 
delitos politicos ou comuns conexos com delitos politicos e de acordo com a legisla~o de cada Estado e com 
OS convenios internacionais. 
23 A Corte Internacional de Justi~ defendeu esses requisitos no Caso North Sea Continental SheJf Case; 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Caso North Sea Continental Shelf, 1969, p. 44, para. 77; 
A Corte Internacional de Justi~ estabeleceu a relevancia da op inio iuris no Caso Continental SheJf 
(Libyan Arab Jamahiriya/Malta); INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Caso Continental Shelf 
(Libyan Arab Jamahiriya/Malta), 1985, p. 20, para. 27. 
24 Documentos normativos do pais tambem podem ser considerados aqui como,por exemplo, circulares, 
despachos e ate leis e Constitui~5es. 
25 SHAW, Malcom. International Law. 6. Ed Nova York: Cambridge University Press, 2010, p . 82. 
26 SHAW, Malcom. International Law. 6. Ed Nova York: Cambridge University Press, 2010, p. 88. 
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"tradi~ao latino-americana do direito ao asilo"27
. Ele ainda ressaltou que, mesmo os 

Estados latino-americanos que nao sao partes de tratados sobre asilo, adotam essa 
' . 28 prattca . 

Sobre essa pnitica estatal reiterada, deve-se ver como os Estados garantem a 

possibilidade do individuo pleitear seu pedido de asilo. Considerando o ambito 

jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, serao analisados como 

paises do continente americano abordam o tema nos seus ordenamentos juridicos. 

P ' B "129 c l A b" 30 B l ' . 31 p 32 v I 33 E d 34 atses como ras1 , o om ta , o 1v1a , eru , enezue a , qua or , 

Mexico35
, Guatemala36

, Costa Rica37
, Honduras38

, Paraguai39 e Nicaragua40
, por 

exemplo, estabelecem em suas Constitui~oes o asilo politico. Dado esse expressive 

reconhecimento do institute em cartas constitucionais dos referidos paises, podemos 

afirmar que ha uma concordancia majoritaria dos paises da America Latina com a 

aplica~ao do asilo politico, estando caracterizados os elementos opinio iuris e pratica 

estatal para fins de norma consuetudinaria no ambito do continente americano. 

No Caso Haya de la Torre, embora a Corte Intemacional de Justi~a nao tenha 

reconhecido na epoca o costume internacional do asilo conforme havia sido pedido pela 

Colombia no litigio 41
, o juiz Alvarez, em seu voto dissidente, reconheceu o institute 

como norma consuetudinaria no ambito da America Latina, referindo, inclusive, que tal 

mecanisme e aplicado so mente em casos politicos 42 
_ Resta saber se as garantias para o 

exercicio do direito a pleitear o asilo politico sao obrigac;oes erga omnes dos Estados, o 

que sera explorado a seguir. 

27 Corte IDH. Caso Fannlia Pacbeco Tineo v. Bolivia. Exc~6es Preliminares, 2013, Serie C, n. 272, 
gara. 13 7. 

Declara<;:ao do Representante do Brasil, Embaixador Jose Sette Cfunara, sobre a Questao do Asilo 
Dip1omatico, na VI Comissao da XXX Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 3 de novembro de 
1975 apud. CANC::ADO TRINDADE, Antonio Augusto. Repertorio da Pratica Brasileira do Direito 
Intemacional PUblico (1961-1981). 2. Ed. Brasilia: Funda<;:ao Alexandre de Gusmao, 2012, p. 333-334. 
29 Art. 4, inciso X, da Constitui<;:ao do Brasil 
30 Artigo 36 da Constitui<;:ao da Colombia 
31 Artigo 29 da Constitui<;:ao da Bolivia. 
32 Artigo 36 da Constitui<;:ao do Peru. 
33 Artigo 69 da Constitui<;:ao da Venezuela. 
34 Artigo 41 da Constitui<;:ao do Equador. 
35 Artigo 11 da Constitui<;:ao do Mexico. 
36 Artigo 27 da Constituiyao da Guatemala 
37 Artigo 31 da Constitui<;:ao da Costa Rica. 
38 Artigo 101 da Constitui<;:ao de Honduras. 
39 Artigo 43 da Constituiyao de Paraguai. 
40 Artigo 5 da Constitui9ao da Nicaragua. 
41 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Caso Baya de Ia Torre (Asylum Case), 1950, p. 15. 
42 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Dissenting Opinion of Judge Alvarez., In: Caso Baya de Ia 
Torre (Asylum Case). 1950, p. 33. 
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A expressao obrigac;ao erga omnes, no ambito do Direito Intemacional, teve 

destaque a partir do julgamento do Caso Barcelona Traction, em que a Corte 

Intemacional de Justi<;a asseverou que ha certas obriga<;oes que sao oponiveis contra 

todos os Estados, principalmente aquelas relativas a direitos humanos basicos43
. 

Segundo entendimento de Can<;ado Trindade, ex- presidente da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e juiz da Corte Intemacional de Justic;a, obrigac;oes 

erga omnes sao "atinentes a prote<;ao dos seres humanos devidas a comunidade 

internacional como urn todo. 44
". Com base nisto, por vezes, e feita uma confusao de 

obrigac;oes erga omnes com normas jus cogens, estas tambem chamadas de normas 
' . 45 peremptonas . 

Embora ainda nao haja urn consenso na doutrina quanta aos reais reflexos da 

diferen<;a entre os institutos, majoritariamente, ha a opiniao que todas as normas jus 

cogens criam obrigac;oes erga omnes46
, porem nem todas as obrigac;oes erga omnes 

criam normas jus cogens. 47 As razoes para essa conclusao, entretanto, divergem na 

doutrina, tendo em vista a grande controversia que ha nos reflexos das obriga<;oes erga 

omnes48
. Na esteira dessa afirmac;ao, alguns doutrinadores entendem que, se os Estados 

quiserem alterar uma obriga<;ao erga omnes, por meio de urn tratado universal, isso 

seria possivel49
. E quanta as normas jus cogens, esta alterac;ao seria possivel tambem 

com base no artigo 64 da Convenc;ao de Viena sabre o Direito dos Tratados? E, em caso 

de alterac;ao de normas jus cogens, como ficariam as obrigac;oes erga omnes dai 

derivadas? Este e o debate que ocorre na doutrina quanta aos efeitos dos dois institutos, 

43 INTERNATIONAL COURT OF illSTICE. Caso Barcelona Traction, 1970, Second Phase, p.33, 
para. 34. 
44 CANCADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de Direito lnternacional dos Direitos 
Humanos, Vol n. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 417. 
45 0 conceito de normas perempt6rias esta no artigo 53 da Conven~o Viena sobre o Direito dos Tratados: 
"E nulo urn tratado que, no momento de sua conclusao, conflite com uma norma imperativa de Direito 
Internacional geral. Para os fins da presente Convenc;:ao, uma norma imperativa de Direito Internacional 
geral e uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como urn todo, como 
norma da qual nenhuma derroga~o e permitida e que so pode ser modi:ficada por norma ulterior de 
Direito Intemacional geral da mesma natureza." . 
46 Corte IDH. Caso Servellon Garcia e outros v. Honduras. 2006, Serle C, n. 152, para. 94. 
47 ZEMANEK, Karl. New Trends in the Enforcement of erga omnes obligations. In: Max Planck 
Yearbook of United Nations Law. Kluwer Law International: 2000, p. 6. Disponivel em:< 
http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunvb zemanek 4.pdf > Acesso em 22/04/17. 
48 NASSER Salem. Jus Cogens: ainda esse desconhecido. In: Revista Direito GV. Vol.l, N. 21. Jun
Dezembro 2005. P. 171. 
49 POSNER Eric A Erga Omnes Norms, Institutionalization, and Constitutionalism in International Law. 
In: Public Law and Legal Theory Working Papers. The University of Chicago, the Law School: 2008, 
p. 14. Disponivel em: < 
http://chicagounbounduchicago.edu/cgiJviewcontent.cgi?article= lll2&context=public law and legal t 
heorv > Acesso em 22/04/17. 
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porem nao cabe discorrer sobre isso nesta peva e, caso a Corte queira se posicionar face 

a este dilema, seria algo muito enriquecedor para a comunidade juridica Iatino-

amencana. 

Normas de direitos humanos sao consideradas de carater jus cogens de maneira 

pacifica pela jurisprudencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos50
. 0 direito 

de o individuo solicitar asilo esta neste grupo por estar em documentos importantes 

como a Declarac;;ao Universal de Direitos Humanos e a Convenvao Americana de 

Direitos Humanos, devendo, portanto, ser considerado uma norma perempt6ria que gera 

obrigac;;oes erga omnes. Desta maneira, os Estados devem garantir que o individuo 

possa pleitear seu direito ao asilo, oferecendo-lhe protec;;ao e me10s legais e 

administrativos para tanto. 

1.2.Dever de o Estado conceder o asilo 

Como referido anteriormente, outro ponto a ser analisado e saber se o Estado 

possui a obrigatoriedade de concessao do asilo politico. Para tanto, deve ser analisado o 

corpus iuris sobre esse ponto. Infelizmente, nao ha ainda convenv6es internacionais de 

abrangencia universal para o asilo tal como ha com o institute do refUgio, entao se vera 

o tema no ambito do continente americano. 

Nota-se que a parte final do paragrafo 7° do artigo 22 da Convenvao Americana 

de Direitos Humanos ressalta a expressao "de acordo com a legislac;;ao de cada Estado e 

com os convenios intemacionais." como parametro para a concessao do asilo. A 

Convenc;;ao demonstra que a concessao e feita a criterio do Estado, sendo, portanto, uma 

faculdade estatal. 

Caso o Estado nao tenha previsao no seu ordenarnento juridico das hip6teses de 

autorizac;;ao do asilo politico nem tenha uma pratica estabelecida sobre o assunto, a nao 

concessao do asilo nao violaria a Convenvao Americana de Direitos Humanos. 0 

Estado, contudo, violaria o referido tratado - caso seja parte deste docurnento, bern 

como outras normativas - se nao garantisse maneiras de o individuo pleitear o asilo 

politico tal como foi apontado no t6pico anterior. 

Importante apontar que o artigo 1°, paragrafo 1°, da Declarac;;ao das Navoes 

Unidas sobre Asilo Territorial estabelece que a concessao do asilo, nos termos do artigo 

50 Corte IDH. Caso Massacre de las Dos Erres v. Guatemala. Ex~ Preliminares. 2009, sene C, n. 
211, para. 140. 
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.. ... 

14 da Declara~ao Universal dos Direitos Humanos, e feita por urn Estado "no exercicio 

da sua soberania". Desta forma, nao ha uma obriga~ao erga omnes de concessao de 

asilo politico a todo e qualquer individuo que solicita esse mecanismo de prote~ao 

individual, poise ato soberano do Estado conceder ou nao o asilo51
. 

2. Obriga~oes e deveres do Estado asilante e do individuo asilado 

Para identificar as obriga~5es do Estado asilante e do asilado, e necessaria fazer 

uma analise do corpo normativo intemacional acerca do asilo politico. A abordagem 

utilizada no decorrer da pe~a sera no ambito do continente americana, tendo em vista 

que e neste espa~o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce sua 

jurisdi~ao. 

2.1. Obriga~oes e deveres do Estado asilante 

A Conven~ao Americana de Direitos Humanos estabelece uma serie de 

direitos que os Estados devem garantir nos seus territ6rios52
. Em caso de asilo politico, 

essas garantias devem ser mantidas pelos Estados sempre respeitando o principia da 

interpretavao da norma mais favoravel a pessoa humana53
. AI em das garantias 

estabelecidas na Conven~ao Americana de Direitos Humanos, alguns ditames devem ser 

observados pelos Estados no asilo politico: motiva~ao da decisao estatal de concessao 

do asilo e liberdade do individuo solicitante do asilo. 

0 Estado deve sempre motivar as causas para a concessao ou nao do asilo 

politico 54
', para que esteja assegurada a transparencia da rela~ao entre Estado e 

individuo. A jurisprudencia da Corte Interamericana tern o entendimento de que as 

decis5es de 6rgaos estatais que afetem direitos humanos devem ser fundamentadas, 

5 1 0 texto do artigo 2° da Conven~o sobre o Asilo Diplomatico confuma esta assertiva: 
"Todo Estado tern o direito de conceder asilo, mas nao se acba obrigado a concede-lo, nem a declarar por 
~ue onega." . 
5 Art 1° da Conven~o Americana de Direitos Humanos: 
l . Os Estados Partes nesta Conven~o comprometem-se a respeitar os direitos e liberdade nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercicio a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdi9iio, sem 
discrimina~o alguma por motivo de ra9<t, cor, sexo, idioma, religiao, opini6es politicas ou de qualquer 
outra natureza, origem nacional ou social, posi9ao economica, nascirnento ou qualquer outra condi9ao 
social. 
2.Para OS efeitos desta Conven9iiO, pessoa e todo ser humano. 
53 Corte IDH. Caso Ricardo Canese v. Paraguay. 2004, Serie C, n. Ill, para 181. 
54 Artigo 1°, paragrafo 3°, da Declara~o das Na96es Unidas sobre o Asilo Territorial: "Cabera ao Estado 
que concede o asilo determinar as causas que o motivam." . 
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pois, caso contnirio, seriam arbitrarias, nao deixando meios para que o individuo recorra 

com fundamentavao apropriada, se necessario55
. 

Considerando que e urn direito humano o individuo pedir asilo, a motiva9ao 

para a concessao dessa prote9aO e necessaria e devida pelo Estado. 

0 individuo tambem deve ter garantida sua liberdade pessoal durante o 

trfunite do asilo, por for9a do artigo 7 da Conven9ao Americana de Direitos Humanos56 

e tambem do artigo 9 do Pacta de Direitos Civis e Politicos57
, nao devendo ser detido 

arbitrariamente para fins de seguran9a nacional. A deten9ao arbitraria por tempo 

ilimitado viola o direito a integridade pessoal, conforme jurisprudencia da Corte 

Europeia de Direitos58 e tambem da propria Corte Interamericana de Direitos 

Humanos59 

2.2.0briga~oes e deveres do individuo asilado on solicitante do asilo politico 

Como vista em t6picos anteriores, ha o reconhecido direito de o individuo 

pedir o asilo politico, porem devem ser observa~as as obriga96es da pessoa enquanto 

protegida ou solicitante do asilo. A pessoa, ao estar asilada em urn territ6rio estrangeiro, 

deve ter respeitadas garantias conforme mencionado no t6pico anterior. 

A Conven9ao Americana de Direitos Humanos nao estabelece deveres para o 

individuo asilado ou solicitante de asilo, assim como os dois tratados de 1954 sabre o 

asilo tambem nao tratam de obriga96es individuais. Somente a Conven9ao de Havana 

sobre Asilo de 1928 menciona urn dever ao individuo: os asilados nao devem praticar 

atos contrarios a tranquilidade60 

Desta forma, o individuo deve respeitar a jurisdi9ao sob a qual esta sujeito 

bern como os trfunites do processo de asilo, desde que estes estejam em consonancia 

com normas de direitos humanos expostas em conven96es como a Conven9ao 

Americana de Direitos Humanos e o Pacta de Direitos Civis e Politicos, por exemplo. 

55 Corte IDH. Caso Tristan Donoso v. Panama. Exce<;:oes Preliminares. 2009, Serie C, n. 193, para. 153. 
56 Art.7°: l. Toda pessoa tern direito a liberdade e a seguran<;:a pessoais 
( ... ) 
3. Ninguem pode ser submetido a deten<;:ao ou encarceramento arbitrarios. 
57 Art. 9": l.Toda pessoa tern direito a liberdade e a seguran<;:a pessoais. Ninguem podera ser preso ou 
encarcerado arbitrariamente. Ninguem podera ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em 
lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. 
58 ECHR. Hendrin Ali Said and Aras Ali Said v. Hungary. 2013 , p.ll, para. 38. 
59 Corte IDH. Caso Fleury e outros v. Haiti. 2011, Serie C, n. 236, para. 57. 
60 Art 2°, paragrafo 5°, da Conven<;:ao de Havana sobre Asilo de 1928. 
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3. Obrigac;oes e deveres de Estados terceiros quanto ao asilo politico 

Ha urn vazio na abordagem te6rica sobre quais sao as obrigav5es de Estados 

terceiros frente ao asilo politico. A 6tica utilizada no estudo do asilo politico sempre 

trata dois sujeitos: o individuo e urn Estado. Vamos supor que urn individuo nacional e 

residente no Estado A, migre para o Estado B e, de Ia, fava solicitavao de asilo para o 

Estado C. 0 que se discute aqui, nesta situavao hipotetica, e quais sao as obrigav5es do 

Estado B, que exerce posivao intermediaria. 

As obrigav5es principais que o Estado terceiro deve garantir aos solicitantes 

de asilo politico sao 0 respeito a vida61
, a integridade pessoal62 e a liberdade de 

circulavao dentro do seu territ6rio63
. Sem estas garantias erga omnes64 o individuo nao 

consegue exercer plenamente seu direito de pleitear asilo politico. 

Caso o Estado terceiro nao seja parte da Convenvao Americana de Direitos 

Humanos e seja, contudo, membro do Pacto de Direitos Civis e Politicos65
, deve ser 

utilizado este ultimo documento como referencia, visto que garantias como direito a 
vida e liberdade de circulavao estao la presentes tambem. 

Quanto a liberdade de circvlavao, esta pode ser restringida em situav5es 

excepcionais com previsao legal tanto nos termos da Convenvao Americana de Direitos 

Humanos66 como no Pacto de Direitos Civis e Politicos67
. Esta restrivao, entretanto, 

deve respeitar o principia da proporcionalidade para que nao seja abusiva a ponto de 

6 1 Art. 4° da Convem;:iio Americana de Direitos Humanos; art. 6° do Pacto de Direitos Civis e Politicos. 
62 Art. 5° da Conven~o Americana de Direitos Humanos; 
63 Art. 22 da Conven9iio Americana de Direitos Humanos; art. 12 do Pacto de Direitos Civis e Politicos. 
64 Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello v. Colombia. 2006, Serie C, n° 140, para. 151. 
65 169 paises ja ratificaram o Pacto de Direitos Civis e Politicos. UNITED NATIONS TREATY 
COLLECTION. International Covenant and Civil and Political Rights. Disponivel em < 
https:/ /treaties. un.orglpages/ViewDetails.asox?src=TREA TY &mtdsg no= IV -4&chapter=4&1ang=en#4 
> Acesso em 03/03/17. 
66 Art. 22, panigrafo 3°: 0 exercicio dos direitos acima mencionados niio pode ser restringido seniio em 
virtude de lei, na medida indispensavel, numa sociedade democratica, para prevenir infrar,iies penais ou para 
proteger a seguran~ nacional, a seguran~ ou a ordem publica, a moral ou a saUde publica, ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas. 
67 Art. 12, panigrafo 3°: Os direitos supracitados niio poderiio em lei e no intuito de restri<;5es, a menos 
que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a seguran<;a nacional e a ordem, a saude ou a moral 
publica, bern como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compativeis com os outros 
direitos reconhecidos no presente Pacto. 
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causar viola~oes de outros direitos conforme a jurisprudencia da Corte Internacional de 

Justi~a 68
. 

Se o Estado nao for parte de nenhuma das duas conven~oes mencionadas 

nem de outros tratados que estabele~am estas garantias, e possivel fazer referencia a 
Declara~ao Universal de Direitos Humanos como parametro para proteger o individuo 

solicitante do asilo. A Declara~ao Universal de Direitos Humanos, embora nao pare~a 

vinculante no primeiro memento por ter sido elaborada atraves de uma resolu~ao da 

Assembleia Geral da ONU, ela possui carater mandat6rio pelo fato de ser reflexo de 

normas consuetudimirias. Segundo Ammoun, ex-juiz da Corte Internacional de Justi~a, 

a Declara~ao Universal de Direitos Hurnanos constitui a codifica~ao de normas 

costumeiras e, com o decorrer do tempo e do aumento da pnitica estatal reiterada do que 

esta estabelecido ali, passou a ser vinculante69 

68 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Construction of a Wall Advisory Opinion. 2004, p.61, 
~ara. 136. 
9 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Separate Opinion of Vice-President Amm.oun.ln: Legal 

Consequences for States of tbe Continued Presence of Soutb M rica in Namibia. 1971, p. 64. 
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