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Migrações forçadas: o refugiado climático e a proteção do direito internacional dos direitos 

humanos 

 

Migraciones forzadas: el refugiado climático y la protección del derecho internacional de los 

derechos humanos 

 

Micheli Piucco1 

Clovis Gorczevski2    

Micheli Capuano Irigaray3 

 

Desde a manifestação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

sobre o caso de Ioane Teitota, de Kiribati, iniciou-se no direito internacional a discussão sobre um 

possível avanço no que tange os direitos humanos e a proteção aos refugiados.  

Argumenta-se pela existência de uma nova modalidade de refúgio, o advindo de questões 

climáticas, no qual as pessoas deslocam-se de seus países de origem em decorrência de mudanças 

climáticas e de desastres naturais, buscando proteção em outros Estados. Destaca-se que ao ser 

considerado como refugiado, os indivíduos possuem diversos direitos protegidos como, em regra, a 

impossibilidade de deportação a qualquer país em que seja inserido em situação de risco ou de 

possível violação aos seus direitos. 

O objetivo do presente trabalho é analisar essa nova modalidade de refúgio, advindo de 

questões climáticas, além das normativas internacionais sobre o tema e destacar-se a importância do 

direito internacional dos direitos humanos para a proteção e promoção dos direitos dos migrantes, 

especialmente dos refugiados. 

Considerando as mudanças climáticas que o planeta tem sido acometido com o passar dos 

anos, diversas abordagens sobre o tema têm sido debatidas a nível internacional e nacional, com 

destaque a proteção dos direitos decorrentes do meio ambiente e das catástrofes que a eles são 

relacionadas. Nos últimos anos, a figura da migração, voluntária e forçada, vem recebendo destaque 

em decorrência do aumento significativo de migração em todo o mundo. Entretanto, a figura do 
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refugiado climático também passou a ser um tema com destacada importância por englobar dois 

importantes temas contemporâneos: a migração e as catástrofes ambientais. 

Nesse sentido, destaca-se que o refugiado configura-se por ser um migrante que de forma 

forçada se desloca de seu país para outro por estar sendo perseguido ou em decorrência de múltiplas 

violações de direitos humanos. Assim, o refugiado busca ao cruzar fronteiras a proteção de outro 

Estado (ACNUR, 1951).  

No direito internacional destaque-se, dentre as normativas sobre o tema, a Convenção das 

Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados, a qual foi adotada no ano de 1951, o Protocolo 

de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados e, no Sistema Interamericano de Proteção e Promoção 

dos Direitos Humanos, a Declaração de Cartagena. As práticas sobre o tema também são abordadas 

de formas diversas pelos Estados em âmbito nacional (ACNUR, 1951; ACNUR, 1967; ACNUR, 

1984). 

Destaca-se que quanto ao tema, possui relevância a diferenciação e a caracterização do 

migrante ou refugiado. Sobre o assunto, determinado nas normativas internacionais e nacionais, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR, destaca que: 

 

Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o 

muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, 

reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no 

pueden volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protección 

de su gobierno (ACNUR, 2016). 

 

Assim, refugiado é toda a pessoa que desloca-se de seu país por não ter a possibilidade ou 

condições de viver. Como refugiados, consideram-se, por exemplo, migrações decorrentes de 

múltiplas violações de direitos humanos por questões econômicas e sociais e/ou por conflitos 

internos4. 

Quanto ao refugiado climático, este é considerado como o migrante que se desloca, por 

necessidade imperiosa, por estar sofrendo risco ou violação aos seus direitos em decorrência de 

mudanças climáticas como o aumento do nível do mar, escassez de água potável, solo árido, ou 

seja, migram em decorrência de situações que os obrigam a cruzarem as fronteiras (UNHCR, 2022). 

Considerando a gravidade do refúgio, na qual o migrante não pode regressar ao seu país de 

origem em decorrência de múltiplas violações de direitos humanos e/ou perseguição, no direito 

internacional utiliza-se de principiologias que impossibilitam o envio do refugiado para essas 

condições de perigo. Destaca-se como principal normativa o princípio da não-devolução, non-

                                                 
4 Destaca-se que nessas condições, a exemplo do Brasil, tem-se reconhecido o caso de venezuelanos, afegãos, cubanos, 

entre outras nacionalidades. 
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refoulement, o qual impossibilita a devolução do refugiado a país no qual seus direitos possam ser 

violados (ACNUR, 1951). 

O princípio da não-devolução disposto no art. 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, é a “pedra angular” do direito internacional dos refugiados e sua consequente 

proteção. Dispõe o mencionado dispositivo: 

 

Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement") 

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a 

un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa 

de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus 

opiniones políticas. 2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente 

disposición el refugiado que sea 

considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se 

encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito 

particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país (ACNUR, 

1951). 

 

Esse princípio proíbe a devolução do refugiado ao país de origem ou para outro país no qual 

possa sofrer risco. O princípio do non-refoulement é norma integrante do direito internacional 

consuetudinário e, além disso, considerado como norma de jus cogens (PAULA, 2006, p. 54). 

Diante disso, em decisão histórica sobre o tema, o Comitê de Direitos Humanos da ONU 

considerou que as pessoas que precisam sair de seus países em decorrência de mudanças climáticas 

não poderão ser devolvidas quando seus direitos estiverem em perigo ou em risco, reiterando o 

entendimento quanto ao tema do refúgio. Entretanto, representou uma nova possibilidade quando da 

análise do caso de Ioane Teitiota x Nova Zelândia (COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 2020). 

No caso em comentol Ioane e sua família tiveram seus pedidos de refúgio negados pela 

Nova Zelândia e recorreram ao direito internacional. A justificativa do pedido decorreu de que 

Kiribati tornou-se um país inabitável em decorrência do aumento do nível do mar, especialmente 

(COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 2020). 

A decisão do Comitê destacou que a crise climática repentina ou de evolução lenta podem 

colocar em risco o direito à vida de diversas pessoas que passarão a buscar além de suas fronteiras 

proteção e que está é devida pelos Estados quando a devolução represente risco à efetivação dos 

direitos, no caso em comento, dos migrantes (COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, 2020). 

Destaca-se que sobre o tema o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos dispõe em 

seus artigos 6 e 7 sobre os riscos à vida e a ameaça de tratamento desumano, degradante e cruel 

como prática que violam os direitos consagrados na norma internacional (OAS, 1966). Assim, as 

mudanças climáticas a partir do momento em que colocam em risco eminente à vida ou outros 

direitos humanos passam a violar o direito internacional e como consequência merecem a devida 

proteção. 
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 Sobre as mudanças climáticas destaca-se que são consideradas pela ONU como 

“transformação a longo prazo nos padrões de temperatura e clima”, podendo ser naturais ou por 

atividades humanos, sendo estas as principais causadoras e impulsionadoras das mudanças 

climáticas e decorrendo de diversas formas (ONU BRASIL, 2022). 

 Destaca-se ademais que o tema das mudanças climáticas está intrinsecamente relacionado 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Especial destaque ao ODS 13 – Ação contra a 

mudança global do clima, com o objetivo principal de adotar medidas urgentes como forma de 

combater as mudanças climáticas e os impactos por elas gerados (ONU ODS, 2022). 

 Relacionando ao tema da migração, esta também possui papel de destaque na Agenda 2030 

especialmente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 1 a 8, 11 e 16, respectivamente a 

erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de 

qualidade, igualdade de gênero, água portável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho 

descente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis e paz, justiça e instituições 

eficazes (ONU ODS, 2022).  

Assim, busca-se por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a inclusão dos 

refugiados e demonstrar como são essenciais nesse processo de avanço social. A Resolução da 

ONU sobre o tema, evidenciou a necessidade de empoderamento das pessoas vulneráveis, dentre 

elas os refugiados, pessoas que possuem grande relevância no desenvolvimento dos países de 

origem, trânsito e destino (ONU BRASIL, 2015, p. 08-10). 

 Além disso, a Assembleia Geral da ONU aprovou neste ano a Resolução 76/300 na qual 

declara que todas as pessoas possuem o direito a um meio ambiente limpo e saudável, considerando 

como um direito humano e pelo qual todos os 193 Estados membros da Organização deverão 

intensificar os esforços para que seja garantido a todas as pessoas (UNEP, 2022). 

 Destaca-se importância das pesquisas relacionadas à população migrante e refugiada em 

todo o planeta, pois migrar é um direito de todos. Além disso, quando abordamos o tema das 

mudanças climáticas é salutar destacar que a médio e longo prazo as migrações devem 

intensificarem-se, demonstrado que voltar para o país de origem deixará de ser opção quando não 

há formas de sobrevivência nesse país. 

 Os refugiados, quando presente os motivos que caracterizam o refúgio, inclusive por 

questões climáticas devem ser protegidos pelos Estados que devem de forma cooperativa auxiliar 

no acolhimento dos migrantes e garantir a efetividade dos direitos, independentemente do país em 

que se encontrem. 
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