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‘’When the moon is in the Seventh House 

And Jupiter aligns with Mars 

Then peace will guide the planets 

And love will steer the stars 

This is the dawning of the age of Aquarius’’ 

-Galt Mac Dermot; James Rado; Gerome 

Ragni 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

A humanidade está vivenciando uma grande crise migratória e uma das regiões mais afetadas 

é o continente europeu. A rota do Mediterrâneo central, que cobre a maior parte da costa 

italiana, consagrou-se como uma das principais vias de entrada de migrantes - incluídos os 

refugiados. Diante da vulnerabilidade das fronteiras marítimas, tem sido empregada uma 

série de medidas de segurança relacionadas aos fluxos migratórios, tendo como objetivo 

principal ampliar a segurança das fronteiras externas dos países, por meio de ações de 

controle e contenção de tais fluxos, porém, vem se percebendo que tais ações estão a debilitar 

a tutela dos direitos dos migrantes pelo mar. Como exemplo paradigmático dessa 

problemática, há o caso da embarcação Aquarius, que realizava resgate humanitário no Mar 

Mediterrâneo e, no dia 10 de junho de 2018, teve a sua entrada negada nos portos da costa 

italiana e, em razão disso, teve que redirecionar drasticamente os seus planos para que 

pudesse desembarcar com segurança em terra firme. Nesse contexto, questiona-se se a recusa 

arbitrária ao acolhimento de um grupo de pessoas, sem analisar especificamente o status de 

cada uma, configura-se em desencontro com as normas internacionais, especialmente o 

princípio do Non-refoulement, ou se é justificável sob o argumento da defesa da soberania 

nacional. O objetivo geral da pesquisa se concretiza na análise do caso navio Aquarius, sob a 

ótica do princípio do Non-refoulement, estudando-se como o fenômeno que gerou o caso do 

navio ocorreu na perspectiva de desenvolvimento das políticas migratórias europeias, quais 

são as possíveis consequências do ocorrido na perspectiva das normas de Direito 

Internacional, bem como, de que maneira tais efeitos seriam aplicados na perspectiva das 

dificuldades impostas pela governança internacional conflitiva. Visto que até o momento a 

problemática ainda não recebeu o tratamento internacional apropriado, verifica-se a urgência 

da pesquisa proposta, a fim de possibilitar a reformulação das políticas migratórias em nível 

internacional. No tocante ao método de investigação adotado, a pesquisa é desenvolvida a 

partir do método indutivo, sendo realizada uma análise bibliográfica, documental e 

jurisprudencial. O desenvolvimento deste trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro 

capítulo, faz-se uma síntese do contexto migratório europeu e explana-se o papel da Itália na 

crise migratória. No segundo capítulo, faz-se um estudo, sob a ótica do princípio do Non-

refoulement, das circunstâncias que envolveram o caso do navio Aquarius. Outrossim, 

realiza-se uma análise da perspectiva de defesa da soberania nacional no contexto da crise 

migratória frente a necessidade de respeito às normas do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. No terceiro capítulo, faz-se uma análise jurisprudencial de caso semelhante ao do 

Aquarius, bem como, analisa-se o papel da governança internacional conflitiva na crise 

migratória. Conclui-se a pesquisa por meio de um apanhado de todo os argumentos 

apresentados, indicando possíveis soluções para a problemática apresentada, dentre as quais, 

ressalta-se, principalmente, a adoção de medidas de Soft law, a interpretação sistemática das 

normas de Direito Internacional, além do incentivo ao Compliance dos Estados às normas já 

em vigor. 

Palavras-chave: Migrantes pelo mar. Securitização dos movimentos migratórios. Direitos 

Migratórios. Direito internacional dos refugiados. Governança migratória conflitiva. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Humanity is experiencing a major migratory crisis and one of the most affected regions is the 

European continent. The central Mediterranean route, which covers most of the Italian 

coastline, has become one of the main entry routes for migrants - including refugees. Faced 

with the vulnerability of the maritime borders, a series of security measures related to 

migratory flows have been adopted, with the main objective of increasing the security of the 

external borders of the countries, by means of control actions and containment of such flows, 

however, it has been realized that such actions are weakening the protection of the rights of 

migrants by the sea. One example of this problem is the case of the vessel Aquarius, which 

carried out humanitarian rescue in the Mediterranean Sea and on June 10, 2018 was denied 

entry in the ports of the Italian coast and, as a result, had to drastically redirect their plans so 

that they could safely land on land. In this context, it is questioned whether the arbitrary 

refusal to welcome a group of people, without specifically analyzing the status of each 

person, is in disregard of international norms, especially the principle of Non-refoulement, or 

whether it is justifiable under the argument of the defense of sovereignty. The general 

objective of the research is the analysis of the Aquarius ship case, from the point of view of 

the principle of Non-refoulement, studying how the phenomenon that generated the ship case 

occurred in the perspective of the development of European migration policies, as well as, 

which are possible consequences of the event from the perspective of the norms of 

International Law and how these effects would be applied in view of the difficulties imposed 

by conflicting international governance. Since the problem has not yet received the 

appropriate international treatment, the urgency of the proposed research is clear in order to 

make it possible to reformulate migration policies at the international level. Regarding the 

method of investigation adopted, the research is developed from the inductive method, being 

carried out a bibliographical, documentary and jurisprudential analysis. The development of 

this research is divided into three chapters. In the first chapter, a summary of the European 

migratory context is made and the role of Italy in the migratory crisis is explained. In the 

second chapter, from the point of view of the principle of Non-refoulement a study of the 

circumstances that involved the case of the ship Aquarius is made. In addition, a brief 

analysis of the perspective of defense of national sovereignty in the context of the migratory 

crisis is made, in view of the need to respect the norms of International Human Rights Law. 

In the third chapter, a case-law analysis of a case similar to that of Aquarius is carried out, as 

well as, the role of conflictive international governance in the migratory crisis is analyzed. 

The research is completed by means of a survey of all the arguments presented, indicating 

possible solutions to the problem presented, among which, it is mainly emphasized the 

adoption of soft law measures, the systematic interpretation of the norms of International 

Law, as well as encouraging States to comply with the standards already in force.  

Keywords: Migrants by the sea. Securitization of migratory movements. Migratory Rights. 

International refugee rights. Conflictive migration governance. Vessel Aquarius. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

L’humanité traverse une crise migratoire majeure et l’une des régions les plus touchées est le 

continent européen. La route de la Méditerranée centrale, qui couvre la majeure partie du 

littoral italien, est devenue l'une des principales voies d'entrée pour les migrants - y compris 

les réfugiés. Face à la vulnérabilité des frontières maritimes, une série de mesures de sécurité 

liées aux flux migratoires ont été utilisées, l'objectif principal étant d'accroître la sécurité des 

frontières extérieures des pays, au moyen d'actions de contrôle et de limitation de ces flux. se 

rendant compte que de telles actions sapent la protection des droits des migrants par la mer. 

Un exemple de ce problème est le cas du navire Aquarius, qui effectuait des opérations de 

sauvetage humanitaire en mer Méditerranée et le 10 juin 2018 s'est vu refuser l'entrée dans les 

ports de la côte italienne et, de ce fait, a dû réorienter radicalement ses plans pour pouvoir 

atterrir en toute sécurité. Dans ce contexte, on se demande si le refus arbitraire d'accueillir un 

groupe de personnes, sans analyser spécifiquement le statut de chaque personne, est contraire 

aux normes internationales, en particulier au principe de non-refoulement, ou s'il est 

justifiable aux termes de l'argumentation de la défense de la souveraineté. L’objectif général 

de la recherche est d’analyser le cas du navire Aquarius, du point de vue du principe de non-

refoulement, en examinant comment le phénomène qui a généré le cas du navire s’est produit 

dans la perspective de l’évolution des politiques européennes en matière de conséquences 

possibles de l’événement du point de vue des normes du droit international et comment ces 

effets seraient appliqués compte tenu des difficultés imposées par une gouvernance 

internationale conflictuelle.. Étant donné que le problème n'a pas encore reçu le traitement 

international approprié, l'urgence de la recherche proposée est claire afin de permettre de 

reformuler les politiques de migration au niveau international. En ce qui concerne la méthode 

d’investigation adoptée, la recherche est développée à partir de la méthode inductive, en 

effectuant une analyse bibliographique, documentaire et jurisprudentielle. Le développement 

de ce travail est divisé en trois chapitres. dans le premier chapitre, un résumé du contexte 

migratoire européen est présenté et le rôle de l'Italie dans la crise migratoire est expliqué. 

Dans le deuxième chapitre, du point de vue du principe de non-refoulement, on étudie les 

circonstances dans lesquelles s’est déroulé le cas du navire Aquarius. En outre, une brève 

analyse de la perspective de la défense de la souveraineté nationale dans le contexte de la 

crise migratoire est réalisée, compte tenu de la nécessité de respecter les normes du droit 

international des droits de l'homme. Dans le troisième chapitre, une analyse jurisprudentielle 

similaire à celle d’Aquarius est réalisée, ainsi que le rôle de la gouvernance internationale 

conflictuelle dans la crise migratoire. La recherche est complétée par une revue de tous les 

arguments présentés, indiquant les solutions possibles au problème présenté, parmi lesquels, 

principalement, l’adoption de mesures non contraignantes, l’interprétation systématique des 

normes du droit international. , ainsi que d’encourager les États à se conformer aux normes 

déjà en vigueur.  

Mots-clés: Migrants au bord de la mer. Titrisation des mouvements migratoires. Droits 

migratoires. Droits internationaux des réfugiés. Gouvernance migratoire conflictuelle. Navire 

Aquarius. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RIASSUNTO  

 

L'umanità sta vivendo una grande crisi migratoria e una delle regioni più colpite è il 

continente europeo. La rotta del Mediterraneo centrale, che copre gran parte della costa 

italiana, è diventata una delle principali vie di accesso per i migranti - compresi i rifugiati. Di 

fronte alla vulnerabilità dei confini marittimi, sono state utilizzate una serie di misure di 

sicurezza relative ai flussi migratori, con l'obiettivo principale di aumentare la sicurezza delle 

frontiere esterne dei paesi, attraverso azioni di controllo e contenimento di tali flussi,  

tuttavia, è stato realizzato che tali azioni stanno minando la protezione dei diritti dei migranti 

in mare. Un esempio di questo problema è il caso della nave Aquarius, che effettuava il 

salvataggio umanitario nel Mar Mediterraneo, ed il 10 giugno 2018 è stato negato l'ingresso 

nei porti della costa italiana e, di conseguenza, ha dovuto reindirizzare drasticamente i loro 

piani in modo da poter atterrare in sicurezza sulla terra. In questo contesto, è in dubbio che il 

rifiuto arbitrario di accogliere un gruppo di persone, senza analizzare specificamente lo status 

di ciascuno, non rispetti le norme internazionali, in particolare il principio del Non-

refoulement, o se sia giustificabile sotto l'argomento della difesa della sovranità. L'obiettivo 

generale della ricerca è l'analisi del caso della nave Aquarius, dal punto di vista del principio 

del Non-refoulement, studiando come il fenomeno che ha generato il caso della nave si sia 

verificato nella prospettiva dello sviluppo delle politiche migratorie europee, nonché, quali 

sono le possibili conseguenze dell'evento dal punto di vista delle norme del diritto 

internazionale internazionale e come tali effetti sarebbero applicati in considerazione delle 

difficoltà imposte dalla governance internazionale conflittuale . Poiché il problema non ha 

ancora ricevuto il trattamento internazionale appropriato, l'urgenza della ricerca proposta è 

chiara al fine di rendere possibile la riformulazione delle politiche migratorie a livello 

internazionale. Per quanto riguarda il metodo di ricerca adottato, la ricerca si sviluppa dal 

metodo induttivo, essendo fatte delle analisi bibliografiche, documentarie e giurisprudenziali. 

Lo sviluppo di questo lavoro è diviso in tre capitoli. nel primo capitolo, si tratta di una sintesi 

di contesto migratorio europeo e spiega il ruolo dell'Italia nella crisi migratoria. Nel secondo 

capitolo, dal punto di vista del principio di Non-refoulement è fatto uno studio delle 

circostanze del caso della nave Aquarius. Inoltre, ci sarà una breve analisi di prospettiva della 

difesa della sovranità nazionale nel contesto della crisi migratoria di fronte alla necessità di 

rispettare le norme del diritto internazionale dei diritti umani. Nel terzo capitolo, è fatta 

un'analisi di caso giudiziario simile a quello dell'Aquarius, così come è preso in esame il 

ruolo della governance internazionale conflittuale nella crisi migratoria. La ricerca è 

completata da un'indagine su tutte le argomentazioni presentate, indicando possibili soluzioni 

al problema presentato, tra le quali si sottolinea principalmente l'adozione di misure di soft 

law, l'interpretazione sistematica delle norme del diritto internazionale , oltre a incoraggiare 

gli Stati a rispettare le norme già in vigore.  

Parole chiave: Migranti in riva al mare. Cartolarizzazione dei movimenti migratori. Diritti 

migratori. Diritti internazionali dei rifugiati. Governance internazionale conflittuale. Nave 

Aquarius. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMEN  

 

La humanidad está experimentando una gran crisis migratoria y una de las regiones más 

afectadas es el continente europeo. La ruta del Mediterráneo central, que cubre la mayor parte 

de la costa italiana, se consagró como una de las principales vías de entrada de migrantes - 

incluidos los refugiados. Ante la vulnerabilidad de las fronteras marítimas, se ha empleado 

una serie de medidas de seguridad relacionadas con los flujos migratorios, con el objetivo 

principal de ampliar la seguridad de las fronteras exteriores de los países, a través de acciones 

de control y contención de tales flujos, percibiendo que tales acciones están debilitando la 

tutela de los derechos de los migrantes por el mar. Un ejemplo de fruto de esta problemática 

es el caso de la embarcación Aquarius, que realizaba rescate humanitario en el mar 

mediterráneo y el 10 de junio de 2018 tuvo su entrada negada en los puertos de la costa 

italiana y, por consiguiente, tuvo que redireccionar drásticamente sus planes para que pudiera 

desembarcar con seguridad en tierra firme. En este contexto, se cuestiona si el rechazo 

arbitrario a la acogida de un grupo de personas, sin analizar específicamente el estatus de 

cada una, se configura en desencuentro con las normas internacionales, especialmente el 

principio del Non-refoulement, o si es justificable bajo el argumento de la defensa de la 

soberanía. El objetivo general de la investigación se concreta en el análisis del caso buque 

Aquarius, bajo la óptica del principio del Non-refoulement, estudiando cómo el fenómeno que 

generó el caso del buque ocurrió en la perspectiva de desarrollo de las políticas migratorias 

europeas, así como, son posibles consecuencias de lo ocurrido en la perspectiva de las normas 

de Derecho Internacional, así como, de qué manera esos efectos se aplicarían en la 

perspectiva de las dificultades impuestas por la gobernanza internacional conflictiva.. Dado 

que hasta el momento la problemática aún no ha recibido el trato internacional apropiado, se 

verifica la urgencia de la investigación propuesta, a fin de posibilitar la reformulación de las 

políticas migratorias a nivel internacional. En cuanto al método de investigación adoptado, la 

investigación es desarrollada a partir del método inductivo, siendo realizada un análisis 

bibliográfico, documental y jurisprudencial. El desarrollo de este trabajo se divide en tres 

capítulos. En el primer capítulo se hace una síntesis del contexto migratorio europeo y se 

explora el papel de Italia en la crisis migratoria. En el segundo capítulo, se hace un estudio, 

bajo la óptica del principio del Non-refoulement, de las circunstancias que involucraron el 

caso del buque Aquarius. Además, se realiza un breve análisis de la perspectiva de defensa de 

la soberanía nacional en el contexto de la crisis migratoria frente a la necesidad de respeto a 

las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el tercer capítulo, se 

hace un análisis jurisprudencial de caso similar al del Aquarius, así como, se analiza el papel 

de la gobernanza internacional conflictiva en la crisis migratoria. Se concluye la 

investigación por medio de un recopilatorio de todos los argumentos presentados, indicando 

posibles soluciones a la problemática presentada, entre las cuales se destaca principalmente la 

adopción de medidas de Soft law, la interpretación sistemática de las normas de Derecho 

Internacional , además del incentivo al cumplimiento de los Estados a las normas ya en vigor. 

Palabras clave: Migrantes por el mar. Titulización de movimientos migratorios. Derechos 

migratorios. Derechos internacionales de los refugiados. Gobernanza migratoria conflictiva. 

Embarcación Aquarius. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Menschheit befindet sich in einer schweren Migrationskrise und eine der am stärksten 

betroffenen Regionen ist der europäische Kontinent. Die zentrale Mittelmeerroute, die den 

größten Teil der italienischen Küste abdeckt, hat sich zu einer der wichtigsten Einreiserouten 

für Migranten - einschließlich Flüchtlinge - entwickelt, und ihre Analyse verdient größere 

Aufmerksamkeit. Angesichts der Verwundbarkeit der Seegrenzen wurden eine Reihe von 

Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Migrationsströme getroffen, mit denen vor allem die 

Sicherheit der Außengrenzen der Länder durch Kontrollmaßnahmen und die Eindämmung 

solcher Ströme erhöht werden soll. zu erkennen, dass solche Maßnahmen den Schutz der 

Rechte von Migranten durch das Meer untergraben. Ein Beispiel für dieses Problem ist das 

Schiff Aquarius, das eine humanitäre Rettung im Mittelmeer durchführte und dem am 10. 

Juni 2018 die Einfahrt in die Häfen der italienischen Küste verweigert wurde, infolgedessen 

mussten die Pläne drastisch umgeleitet werden, damit man sicher ans Land landen konnte. In 

diesem Zusammenhang wird in Frage gestellt, ob die willkürliche Verweigerung, eine 

Gruppe von Menschen aufzunehmen, ohne den Status jeder Person speziell zu analysieren, 

gegen internationale Normen, insbesondere den Grundsatz der Nichtzurückweisung, verstößt 

oder ob sie unter dem Vorwand der Verteidigung der Souveränität gerechtfertigt ist. 

Allgemeines Ziel der Forschung ist die Analyse des Aquarius-Schiffsfalls unter dem 

Gesichtspunkt des Non-Refoulement-Prinzips, um zu untersuchen, wie das Phänomen, das 

den Schiffsfall verursachte, im Hinblick auf die Entwicklung der europäischen 

Migrationspolitik auftrat und welche Mögliche Folgen des Ereignisses sind aus Sicht der 

Normen des Völkerrechts und wie diese Effekte angesichts der Schwierigkeiten angewandt 

werden, die sich aus der internationalen Konfliktsgovernance ergeben. Da das Problem 

international noch nicht angemessen behandelt wurde, ist die Dringlichkeit der 

vorgeschlagenen Forschung klar, um eine Neuformulierung der Migrationspolitik auf 

internationaler Ebene zu ermöglichen. In Bezug auf die Forschungsmethode angenommen, 

wird die Forschung von der induktiven Methode entwickelt, und eine Literaturanalyse, 

dokumentieren und Rechtsprechung ist durchgeführt. Die Entwicklung dieser Arbeit gliedert 

sich in drei Kapitel. Im ersten Kapitel, ist es eine Synthese des europäischen 

Migrationskontextes und erläutert die Rolle Italien in der Migrationskrise. Im zweiten 

Kapitel, ist es eine Studie aus der Perspektive des Non-Refoulement-Prinzip, um die 

Umstände der Fall Aquarius Schiff umzugibt. Darüber hinaus wird eine kurze Analyse der 

Perspektive der Verteidigung der nationalen Souveränität im Kontext der Migrationskrise im 

Hinblick auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Normen des internationalen 

Menschenrechtsrechts vorgenommen. Im dritten Kapitel wird eine Analyse der 

Rechtsprechung eines ähnlichen Falls wie der von Aquarius durchgeführt sowie die Rolle der 

widersprüchlichen internationalen Regierungsführung in der Migrationskrise analysiert. Die 

Recherche wird durch einen Überblick über alle vorgebrachten Argumente ergänzt, wobei 

mögliche Lösungen für das vorgebrachte Problem aufgezeigt werden, wobei insbesondere der 

Erlass von Soft-Law-Maßnahmen und die systematische Auslegung der Normen des 

Völkerrechts hervorgehoben werden und die Staaten ermutigen, die bereits geltenden 

Normen einzuhalten. 

Schlüsselwörter: Migranten am Meer. Sicherung von Migrationsbewegungen. 

Wanderungsrechte. Internationale Flüchtlingsrechte. Internationalen Konfliktsgovernance. 

Schiff Aquarius 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É inegável a atualidade do tema migração. A humanidade está vivenciando uma 

grande crise migratória e uma das regiões mais afetadas é o continente europeu. 

Devido aos períodos de crise vivenciados pelos Estados próximos ao continente 

europeu, as populações desses respectivos países, encontrando-se de muitas formas 

desamparadas pelos Estados em que vivem e, muitas vezes, perseguidas por algum motivo, 

veem-se obrigadas a migrar para outros Estados que possam lhe fornecer proteção e 

segurança. 

O influxo de refugiados na Europa nos últimos anos excedeu as expectativas e 

gerou uma alteração nas políticas migratórias.  

Estima-se que aproximadamente um milhão de pessoas buscaram refúgio na 

Europa durante o ano de 2015. Segundo dados do ACNUR, no início do mês de dezembro do 

ano de 2015, mais de 911.000 refugiados e migrantes haviam chegado às costas europeias 

desde o início do ano, sendo que se calcula que cerca de 3.550 vidas foram perdidas durante a 

viagem.1 Nesse contexto, mais de 75% dos que chegaram à Europa fugiram do conflito e da 

perseguição na Síria, no Afeganistão ou no Iraque.2 

A Europa, por ser fisicamente acessível através do Mar Mediterrâneo, bem como 

por demais outras fronteiras, mas, principalmente, por ter apresentado nas últimas décadas 

altos níveis de estabilidade econômica e de padrão de vida, tornou-se um grande atrativo, 

tanto para aqueles que buscam a proteção de um Estado em razão de uma ameaça que 

vivenciam no seu Estado de origem - os refugiados - bem como, para aqueles que buscam 

apenas melhores condições de vida - os migrantes econômicos. 

A problemática da crise migratória na Europa tem suas características específicas. 

Uma delas é que, em razão da facilidade de fortalecimento da fiscalização das fronteiras 

terrestres, um grande número daqueles que tentam entrar no continente optam pela via 

marítima.3 

                                                 
1 SPLINDER, William. 2015: the year of Europe´s refugee crisis, UHNCR, 2015. Disponível em: < 

http://tracks.unhcr.org/2015/12/2015-the-year-of-europes-refugee-crisis/>. Acesso em:05 mai. 2019. 
2 SPLINDER, William. 2015: the year of Europe´s refugee crisis, UHNCR, 2015. Disponível em: < 

http://tracks.unhcr.org/2015/12/2015-the-year-of-europes-refugee-crisis/>. Acesso em:05 mai. 2019. 
3 Nesse sentido, importante reconhecer que: “la frontière extérieure méditerranéenne et sud atlantique de 

l’espace Schengen est très proche géographiquement à des États d’origine ou de transit d’une forte immigration 

illégale vers l’Union européenne. Cette proximité rend possible l’accès clandestin au territoire des États 

membres concernés (l’Espagne, l’Italie, la Grèce, Malta et Chypre, principalement) par de petites embarcations 

ou par des navires qui ne sont normalement pas en condition de naviguer (embarcations dans de mauvais état, 

surchargées, sans aucun équipement de sécurité, d’illumination ou de guidage et sans équipage spécialisé)”. 

SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Annexe au Document de Travail des 



18 
 

 

Diante da vulnerabilidade das fronteiras marítimas, tem sido empregada uma 

série de medidas de segurança relacionadas aos fluxos migratórios, tendo como objetivo 

principal ampliar a segurança das fronteiras externas dos países, por meio de ações de 

controle e contenção de tais fluxos, porém, vem se percebendo que tais ações estão a debilitar 

a tutela dos direitos dos migrantes pelo mar.4 

Nesse contexto, a Itália, assim como outras nações europeias, tem que lidar com 

um contingente populacional chegando a seus portos em número bem superior para o qual a 

estrutura existente suporta. 

Os portos italianos se tornaram Hot Spots5 para aqueles que pretendem adentrar 

no território europeu. A rota do Mediterrâneo central, que cobre a maior parte da costa 

italiana, consagrou-se como uma das principais vias de entrada de migrantes - incluídos os 

refugiados - merecendo, portanto, maior atenção em sua análise.  

Um dos fatos marcantes da política europeia de controle migratório nas fronteiras 

marítimas é a interceptação ou recusa de recebimento de embarcações contendo migrantes. 

Um dos muitos casos polêmicos que exemplificam esse fenômeno é o caso do navio 

Aquarius.  

O navio de busca e salvamento contava com 629 migrantes e refugiados a bordo, 

partidos da Líbia, que pretendiam desembarcar em um porto seguro na Itália. Todavia, as 

autoridades italianas negaram a permissão de desembarque em qualquer porto do país. 

Autoridades de Malta, da mesma forma, também negaram o desembarque na ilha.6 

Após esse impasse entre as autoridades europeias, no dia seguinte, a Espanha 

acabou por oferecer que o aporte do navio ocorresse na cidade espanhola de Valência. 

Contudo, pertinente mencionar que Valência se localizava a 1.300 km da localização da 

                                                                                                                                                        
Services de la Commission. Étude sur les instruments de droit international pertinents en matière d'immigration 

clandestine par voie maritime. In: SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Study on 

the international law instruments in relation to illegal immigration by sea. SEC(2007) 691 final, 2007, p.9. 
4 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019. 
5 A expressão Hot Spot pode significar um local popular, muito procurado em razão de suas características, 

embora também signifique, a depender do contexto, um local onde uma guerra ou uma briga seja provável. Na 

presente pesquisa adota-se a definição de Hot Spot como um local muito procurado, popular. Observe-se a 

definição do Cambridge Dictionary para a mencionada expressão: “a place that is popular, for example, for 

vacations or entertainment; a place where war or other fighting is likely to happen” CAMBRIDGE 

DICTIONARY. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/hot-spot>. Acesso em 

22 jun 2019. 
6 CANONICO, Nicolò. La mossa della Spagna: «Li accogliamo noi i migranti dell'Aquarius». L’Expresso. 

2018. Disponível em: <http://espresso.repubblica.it/internazionale/2018/06/11/news/la-mossa-della-spagna-i-

migranti-dell-aquarius-li-accogliamo-noi-1.323597>. Acesso em 07 maio 2019. 
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embarcação naquele momento, sendo necessários mais três dias de viagem com a embarcação 

já bem acima da capacidade máxima.7  

A devolução de barcos a sua origem ou o seu mero não recebimento nos portos, 

sem ao menos seguir os procedimentos legais de identificação do Status de seus tripulantes, 

constitui uma problemática atual vivida por muitos que tentam adentrar o território europeu 

via costa italiana.  

Dessa forma, a escolha da Itália como recorte temático é devida pelo fato de que, 

talvez, não haja melhor caso para estudar na crise migratória do Mediterrâneo do que a Itália. 

Como nação de ponta na crise, a Itália iniciou um dos maiores esforços humanitários em 

relação à crise dos migrantes e até agora o fez praticamente sozinha.8   

 A Itália tem um papel simbólico no desenrolar da crise migratória. Em razão 

disso, escolheu-se como objeto de estudo da pesquisa um caso decorrido como fruto da 

política migratória italiana. Como posteriormente se verá, a resolução do caso também 

representa os efeitos das diferentes abordagens que as nações europeias estão adotando sobre 

a problemática. 

Apesar da atualidade do tema, “os migrantes e refugiados provenientes do mar 

não são um fenômeno novo”9. Não se pode esquecer que a migração pelo mar teve um papel 

essencial no desenvolvimento da humanidade.10  

Nesta senda, ressalta-se que a própria migração em si é um fenômeno humano. 

“A migração é fenômeno antigo que acompanha toda a história da humanidade.’’11  Faz parte 

da natureza humana a busca por melhores condições de vida. A mudança do local em que se 

vive, muitas vezes, é necessária nesse processo de busca por melhores oportunidades.  

                                                 
7 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Navio resgatou 629 refugiados e teve acesso negado a portos italianos. 

2018. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/leia-o-relato-da-situacao-bordo-do-navio-aquarius-no-

mediterraneo>. Acesso em 07 maio 2019. 
8 FILLMORE, Matthew L.R..Italy, the European Union, and Mediterranean migrants: opportunity from 

crisis?.Tese. Naval Postgraduate School – Monterrey, California, EUA. 2016. Disponível em: 

<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1029749.pdf >. 
9 UNHCR. Rescue at sea, a guide to principles and practice as applied to migrants and refugees. 

Disponível em:<https://www.unhcr.org/publications/brochures/450037d34/rescue-sea-guide-principles-practice-

applied-migrants-refugees.html>. Acesso em 08 maio 2019. 
10 Evidencia-se, assim, que: “sea-borne migrants and refugees are not a new phenomenon. Throughout the ages, 

people around the world have risked their lives aboard un-seaworthy ships and other craft, whether in search of 

work better living conditions and educational opportunities, or international protection against persecution or 

other threats to their life, liberty or security, often placing their fate in the hands of unscrupulous, criminal 

smugglers.” UNHCR. Rescue at sea, a guide to principles and practice as applied to migrants and refugees. 

Disponível em:<https://www.unhcr.org/publications/brochures/450037d34/rescue-sea-guide-principles-practice-

applied-migrants-refugees.html>. Acesso em 08 maio 2019. 
11 JUBILUT, Liliana Lyra; MADUREIRA, André de Lima. Os Desafios de Proteção ao Refugiados e 

Migrantes Forçados no Marco de Cartagena  + 30. 2014, p.16. 
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A mobilidade humana é concretizada pelo ato de migrar, movimentar-se de uma 

região para outra dentro do próprio país ou para um país diverso, seja para assegurar uma 

melhor condição de vida, seja para escapar de uma condição de extrema vulnerabilidade12 

É intrínseco à natureza do homem procurar o melhor lugar para viver ou, pelo 

menos, procurar melhores condições de vida. Desde os períodos históricos mais remotos, 

principalmente naqueles em que ainda não tinha dominado a agricultura, o homem sempre 

está à procura da opção de território com mais vantagens e que lhe forneça maior proveito.13  

Percebe-se, assim, a complexidade do status de migrante. Nesse sentido, destaca 

Carlos Enrique Ruiz Ferreira que é impossível falar desse status sem levar em consideração 

quatro importantes características. 

Primeiramente, o mencionado autor ressalta que o migrante é um ser humano, 

devendo visto da perspectiva dos Direitos Humanos e não apenas como um mero fator de 

produção dentro da lógica do capital e do mercado de trabalho.14  

Além disso, reforça que a identidade do migrante está marcada por uma condição 

de limiar, visto que o “ser’’ e o “lugar’’ marcam a sua experiência existencial e prática. Nesse 

contexto, “ser’’ e “lugar’’ se configuram num binômio fundamental para se tentar entender a 

lógica das migrações.15  

Ademais, esclarece que uma preocupação dominante, o Leitmotiv, da vida 

daqueles que migram é o trabalho.16  

Por fim, ressalta que foram os imigrantes que, de fato, ergueram e constituíram 

boa parte das nações existentes, haja vista que “a força construtiva, de desenvolvimento, dos 

                                                 
12 DUARTE, Monica; ANNONI, Danielle. Migração Forçada em Âmbito Internacional e a Questão dos 

Refugiados. In: Migrantes forçados: conceitos e contextos. Boa Vista, RR: Editora da UFRR, 2018, p.91. 
13 Para que se compreenda o contexto atual da migração, faz-se imperativo o conhecimento do conceito de 

migrante. Nessa oportunidade, consoante a Organização Internacional para as Migrações (OIM), um migrante é 

definido como sendo”any person who is moving or has moved across an international border or within a State 

away from his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the 

movement is voluntary or involuntary; (3) what the causes for the movement are; or (4) what the length of the 

stay is.“ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. IOM Definition of “Migrant”. 

Disponível em < https://www.iom.int/who-is-a-migrant>. Acesso em 22 maio 2019. 

14 FERREIRA, Carlos Enrique Ruiz. O imigrante como um subversivo prático-político, possibilidade de um 

“novo mundo”– o projeto universal-cosmopolita dos Direitos Humanos em contraposição à Soberania territorial. 

Emancipação, vol. 11, nº 2, p. 253-266, 2011. 
15 FERREIRA, Carlos Enrique Ruiz. O imigrante como um subversivo prático-político, possibilidade de um 

“novo mundo”– o projeto universal-cosmopolita dos Direitos Humanos em contraposição à Soberania territorial. 

Emancipação, vol. 11, nº 2, p. 253-266, 2011. 
16 FERREIRA, Carlos Enrique Ruiz. O imigrante como um subversivo prático-político, possibilidade de um 

“novo mundo”– o projeto universal-cosmopolita dos Direitos Humanos em contraposição à Soberania territorial. 

Emancipação, vol. 11, nº 2, p. 253-266, 2011. 
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imigrantes é um feito histórico de ampla magnitude e que não pode ser deixada como 

consideração superficial.’’17 

Nesse sentido, sabe-se que muitos são os motivos que levam as pessoas a migrar. 

Embora possam ser levados em consideração diversos fatores locais, é inegável a influência 

de certos elementos como a globalização, a pobreza, os conflitos armados, a instabilidade 

política, o desenvolvimento incipiente e insuficiente para suprir a necessidade das pessoas, na 

decisão das pessoas de migrar. 18-19  

Contudo, não se pode esquecer que “os fluxos migratórios nunca são explicados 

apenas pelas motivações dos indivíduos (agentes) ou pelas políticas migratórias (condições 

estruturais)’’20, todavia “resultam antes da interação dos dois e da interferência de uma 

variedade de outros fatores explicativos associados à ação de atores intermediários 

envolvidos nos processos de migração.”21 

De forma geral, para facilitar a compreensão do amparo legal que possam vir ter, 

categorizam-se os migrantes de acordo com o motivo que os incentivou a migrar. 

A grande maioria dos migrantes do mundo pode ser caracterizada como migrante 

econômico ou migrante trabalhador.22 As migrações por motivos econômicos são 

classificadas como migrações “voluntárias’’. 

                                                 
17 FERREIRA, Carlos Enrique Ruiz. O imigrante como um subversivo prático-político, possibilidade de um 

“novo mundo”– o projeto universal-cosmopolita dos Direitos Humanos em contraposição à Soberania territorial. 

Emancipação, vol. 11, nº 2, p. 253-266, 2011, p.256. 
18 GREGORI, José. Refugiados e imigrantes: uma abordagem de direitos humanos. In: Refúgio, Migrações e 

Cidadania. Caderno de debates 2.2007, p,16. 
19 É interessante ressaltar as observações feitas por Catherine Withol de Wenden, quando afirma que ”os fatores 

da mobilidade [...] são estruturais: defasagens entre os níveis de desenvolvimento humano (que combinam a 

expectativa de vida, o nível de educação e o nível de bem-estar) ao longo das grandes linhas de fratura do 

mundo; crises políticas e ambientais que são “produtoras” de refugiados e deslocados; redução do custo dos 

transportes; generalização da emissão de passaportes, inclusive nos países de onde outrora era difícil partir; falta 

de esperança nos países pobres e mal governados; papel das mídias; tomada de consciência de que é possível 

mudar o curso da própria vida pela migração internacional; e, enfim, as mudanças climáticas.“ WITHOL DE 

WENDEN, Catherine. As novas migrações. Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos, v.13, n.23, p. 

17-28, 2016, p. 18. 

20 TRIANDAFYLLIDOU, A. Beyond irregular migration governance: zooming in on migrants’ agency. 

European Journal of Migration and Law, n. 9, p. 1-11, 2017. apud OLIVEIRA, C.R. et al. Nova crise dos 

refugiados na Europa: o modelo de repulsão-atração revisitado e os desafios para as políticas migratórias. 

Revista Brasileira de Estudos de População, Belo Horizonte, v.34, n.1, p.73-98, jan./abr. 2017. 
21 TRIANDAFYLLIDOU, A. Beyond irregular migration governance: zooming in on migrants’ agency. 

European Journal of Migration and Law, n. 9, p. 1-11, 2017. apud OLIVEIRA, C.R. et al. Nova crise dos 

refugiados na Europa: o modelo de repulsão-atração revisitado e os desafios para as políticas migratórias. 

Revista Brasileira de Estudos de População, Belo Horizonte, v.34, n.1, p.73-98, jan./abr. 2017. 
22 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. World Migration Report 2018. Disponível 

em: <https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf>. Acesso em 02 maio 2019. 
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As migrações voluntárias sucedem quando o desejo de se deslocar para outra 

região ou outro país advém do próprio indivíduo ou da família. A oportunidade de melhores 

condições de vida em outro lugar faz com que essas pessoas procurem viver em um lugar 

com maior qualidade de vida, seja por motivo social, econômico ou climático.23 

Contudo, no universo de razões que levam uma pessoa ou um grupo de pessoas a 

migrar, nem sempre o elemento volitivo do migrante é a causa decisiva da migração. Existem 

algumas razões que são consideradas ameaças tão graves a dignidade dessas pessoas, que 

existe um instituto jurídico que as protege e regula o seu status perante a comunidade 

internacional. 

Dessa forma, aqueles que temendo ser perseguidos por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se se encontram fora do país de sua 

nacionalidade e que não podem ou, em virtude desse temor, não querem valer-se da proteção 

desse país, ou que, se não têm nacionalidade e se encontram fora do país no qual tinham sua 

residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não podem ou, devido ao 

referido temor, não querem voltar a ele são considerados Refugiados.24 

 Os refugiados fazem parte de uma categoria especial de migrantes que, em razão 

da gravidade das razões que provocaram sua migração forçada, têm direito a proteção 

internacional dos Estados.25 

O termo “refugiado’’, como utilizado atualmente, surgiu posteriormente aos 

instrumentos jurídicos adotados entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, por meio de 

normas que tratavam de refugiados em sentido específico, conforme surgida a necessidade de 

                                                 
23 Nas migrações voluntárias, a decisão migratória acontece em função das vantagens oferecidas pelo lugar de 

destino, ainda quando o lugar de origem não está obrigando a partida e o regresso ao país de origem não está 

impossibilitado o retorno. BOGADO BORDAZAR, Laura. Perspectiva histórica de la evolución migratoria en 

el ámbito de la Unión Europea. Instituto de Relaciones Internacionales - Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales (UNLP). v. 21, Núm. 43, p. 89-114, 2012., p. 95 apud DUARTE, Monica; ANNONI, Danielle. 

Migração Forçada em Âmbito Internacional e a Questão dos Refugiados. In: Migrantes forçados: conceitos e 

contextos. Organizadoras: Liliana Lyra Jubilut, Fernanda de Magalhães Dias Frinhani e Rachel de Oliveira 

Lopes. Boa Vista, RR: Editora da UFRR, 2018, p.91. 
24 ACNUR. Manual de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de acordo 

com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados. ACNUR BRASIL, 

2004 
25  Conforme apregoa Jubilut, a temática dos refugiados, ou seja, de seres humanos que necessitam procurar 

proteção em outro território de outro Estado que não o de sua origem ou residência habitual, em função de 

perseguições que padecem, existe apenas desde o século XV. Apesar de alguns apontarem a existência de 

refugiados na Antiguidade, mais notadamente no antigo Egito, é a partir do século XV que os refugiados 

começaram a aparecer de forma mais sistemática, razão pela qual, aponta-se esta data como a do aparecimento 

dos refugiados. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 

ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007. 240p. 
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proteção.26 Apesar da preocupação com os que fogem de seus Estados, em decorrência de 

algum tipo de perseguição que ponha em risco sua vida, ser anterior a ocorrência das 

guerras.27 

As pessoas que precisam de proteção em razão da saída forçada de seu país de 

origem são objeto de discussão há muitos séculos. O ingresso do estrangeiro em outro Estado 

é tema de debate do direito internacional e de seus doutrinadores, tanto pela preocupação com 

tais pessoas, quanto pela suposta ameaça que representariam à segurança nacional do Estado 

que as acolhe28 . 

Não se pode esquecer que em 1950 instituiu-se o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR).29 O Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, assim como os organismos que o precederam, trazia em seu instrumento 

constitutivo a previsão de uma data para o término de suas atividades. Entretanto, 

contrariando tal determinação, perdura como o órgão responsável pela proteção internacional 

dos refugiados, diante da existência constante – constância percebida pela comunidade 

internacional – de situações que estimulam, ainda hoje, o surgimento de refugiados, 

justificando, assim, a sua existência.30  

Nesse contexto, ressalta-se a sistematização feita por Hathaway, que identifica 

três fases na linha evolutiva do reconhecimento do status de refugiado. 

A primeira fase seria a da perspectiva jurídica, estendendo-se de 1920 a 1935, e 

caracterizando-se pelo reconhecimento com base no pertencimento do indivíduo a uma dada 

                                                 
26 SILVA, Joana de Angelis Galdino. O Direito a Não Devolução e o Reconhecimento do Non-refoulement 

como norma jus cogens/ Joana de Angelis Galdino Silva, p.19; Orientadora: Danielle Annoni - Florianópolis, 

SC, 2015. 176 p.  
27 SILVA, Joana de Angelis Galdino. O Direito a Não Devolução e o Reconhecimento do Non-refoulement 

como norma jus cogens/ Joana de Angelis Galdino Silva, p.19; Orientadora: Danielle Annoni - Florianópolis, 

SC, 2015. 176 p.  
28  SILVA, Joana de Angelis Galdino. O Direito a Não Devolução e o Reconhecimento do Non-refoulement 

como norma jus cogens/ Joana de Angelis Galdino Silva, p.19; Orientadora: Danielle Annoni - Florianópolis, 

SC, 2015. 176 p. 
29 Jubilut acredita que “o estabelecimento ACNUR iniciou uma nova fase na proteção internacional dos 

refugiados”. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 

ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007.240p. P.27 
30 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, 240p. 
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coletividade dado que o Direito Internacional não reconhecia o indivíduo como sujeito de 

direitos.31 

A segunda fase seria a da perspectiva social, durando de 1935 a 1939, quando se 

entendia os refugiados, ainda coletivamente, como “produtos” de ocorrências sociais ou 

políticas.32 

A terceira e atual fase seria a da perspectiva individual, vislumbrando o 

reconhecimento do status de refugiado a partir das condições de cada indivíduo.33 

É importante destacar que, apesar das linhas conceituais para refugiado e 

migrante estarem cada vez mais complexas de serem diferenciadas, a definição de refugiado 

continua sendo um elemento essencial para a análise dos pleitos de refúgio e para construção 

das políticas migratórias.34  

No contexto de um candidato ao pedido de refúgio, o Direito Internacional prevê 

que o mesmo deverá ser protegido, via de regra, até que o refúgio seja processado, inclusive 

tendo a possibilidade de recursos em caso de negativa. Tudo isso se baseando nos princípios 

do Devido Processo Legal e do Non- refoulement. 

Diante das circunstâncias da problemática apresentada nos portos italianos, é 

necessário analisar se o princípio do Non-refoulement poderia abarcar aqueles que ainda não 

desembarcaram no território ou mesmo nas águas dos países em que pretendem requerer o 

refúgio ou qualquer outra forma de proteção. 

                                                 
31 HATHAWAY, J. C. The law of refugee status. Canadá: Butterworths, 1991 apud JUBILUT, Liliana Lyra. O 

Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: 

Método, 2007, 240p 
32 HATHAWAY, J. C. The law of refugee status. Canadá: Butterworths, 1991 apud JUBILUT, Liliana Lyra. O 

Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: 

Método, 2007, 240p 
33 HATHAWAY, J. C. The law of refugee status. Canadá: Butterworths, 1991 apud JUBILUT, Liliana Lyra. O 

Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: 

Método, 2007, 240p 
34 Nesse aspecto, é oportuno trazer à baila as observações de Oliveira et al. que, esclarecendo que a diferença na 

prática entre a definição de refugiado e de migrante não é tão simples, afirma que: “os migrantes ’voluntários‘ 

sentem-se, muitas vezes, ’obrigados‘ a migrar, devido a situações de pobreza extrema, enquanto os migrantes 

’forçados‘ procuram refletir nas melhores escolhas possíveis – não desprezando a busca de uma melhoria 

económica. Apenas em situações extremas, como a do risco imediato de vida, não existe reflexão e ponderação, 

isto é, não há escolha racional. Esta presunção, geralmente conjugada com as redes migratórias e o capital 

social, é importante para compreendermos os mecanismos que levam à seleção dos países de destino migratório 

por parte dos migrantes e refugiados.” OLIVEIRA, C.R. et al. Nova crise dos refugiados na Europa: o modelo 

de repulsão-atração revisitado e os desafios para as políticas migratórias. Revista Brasileira de Estudos de 

População, Belo Horizonte, v.34, n.1, p.73-98, jan./abr. 2017. 
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Faz-se, ainda, necessário observar se o bloqueio arbitrário da recepção de 

migrantes, sem analisar os pormenores de seu status, poderia gerar algum tipo de 

responsabilidade internacional, principalmente quando considerado que o compromisso com 

a proteção da dignidade humana deve se sobrepor à proteção da soberania estatal. 

Nesse contexto, para que se entenda como poderia se dar a efetivação de 

possíveis efeitos jurídicos a serem produzidos no caso do navio Aquarius, faz-se necessário 

estudar a situação sobre a perspectiva do conceito de governança internacional conflitiva no 

contexto da atual crise migratória, visto que para se entender como os Estados estão 

cumprindo as obrigações internacionais assumidas em matéria de direitos migratórios 

decorrentes de tratados e convenções sobre Direitos Humanos e Direito dos Refugiados, é 

essencial se abordar a perspectiva de governança migratória, a qual capaz de promover a 

conformação de certos comportamentos estatais. 

Nesse sentido, necessário se faz analisar as circunstâncias em que o episódio com 

o Aquarius ocorreu na perspectiva da governança internacional. Visto que até o momento a 

problemática ainda não recebeu o tratamento internacional apropriado, justifica-se a urgência 

da pesquisa proposta, a fim de possibilitar a reformulação das políticas migratórias em nível 

internacional. 

O objetivo geral da pesquisa se concretiza na análise do caso navio Aquarius, sob 

a ótica do princípio do Non-refoulement, estudando-se como o fenômeno que gerou o caso do 

navio ocorreu na perspectiva de desenvolvimento das políticas migratórias europeias, assim 

como, quais são as possíveis consequências do ocorrido na perspectiva das normas de Direito 

Internacional. 

A intenção dessa pesquisa constitui, portanto, uma forma de contribuir para o 

crescimento dos estudos que partem de um ponto de vista não necessariamente parte da 

problemática, mas que observa seus efeitos nas relações internacionais e, principalmente, nas 

relações humanas a nível global.  Além disso, reforça-se a importância do respeito aos 

princípios e demais normas apregoadas pelo Direito Internacional, bem como a sua aplicação 

em situações concretas. 

Dessa forma, a presente pesquisa pretende estudar os efeitos jurídicos do caso do 

navio Aquarius sob a perspectiva do Direito Internacional. O enfoque da pesquisa é a análise 

da situação ocorrida sob a ótica do arcabouço normativo que regula o Direito Internacional 

dos Refugiados, especialmente sob a ótica do Princípio do Non-refoulement. 
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Posteriormente, pretende-se fazer uma breve análise da perspectiva de defesa da 

soberania nacional no contexto da crise migratória frente a necessidade de respeito às normas 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

Por fim, pretende-se também fazer uma análise jurisprudencial de casos 

semelhantes ao do Aquarius, buscando estudar quais os principais efeitos jurídicos que 

desafios da securitização do fenômeno migratório impõe. Analisando-se, assim, também o 

papel da governança internacional conflitiva na crise migratória.  

A análise da problemática da presente pesquisa é feita primordialmente por meio 

de estudo teórico-bibliográfico sobre o tema. Analisa-se inicialmente a literatura, por meio da 

leitura de doutrinadores e demais acadêmicos que escreveram sobre o tema. Conjuntamente a 

essa leitura, não se restringindo a literatura acadêmica, também se analisa a legislação 

pertinente ao tema.  

Posteriormente, procede-se com o estudo de caso a partir de um julgado da Corte 

Europeia de Direitos Humanos sobre o tema estudado. O estudo da jurisprudência das cortes 

internacionais sobre o tema é essencial, visto que demonstra como os aplicadores do direito 

estão observando a questão na prática. 

Ademais, tenta-se fazer uma síntese da situação atual, com base nas análises 

feitas tanto a nível de literatura, quando dos casos concretos, buscando uma conclusão a partir 

do viés dos princípios e demais normas do Direito Internacional. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa e quantitativa, eis que versa sobre 

as relações sociais e políticas, visando uma maior compreensão acerca das políticas de 

segurança e controle de fronteiras para a continência de migrantes por vias marítimas e os 

desafios decorrentes da concretização dos direitos de tais migrantes, para a superação do 

cenário de governança conflitiva no que diz respeito às políticas imigratórias desenvolvidas 

por muitos Estados costeiros. 

Finalmente, no que se refere aos objetivos, trata-se de uma pesquisa explicativa, 

pois busca contribuir não só para o debate sobre o tema, mas também na citação de possíveis 

soluções ou atos mitigadores do problema migratório pela via marítima. 

É importante ponderar que uma abordagem exclusivamente eurocêntrica da 

problemática da presente pesquisa pode ser altamente complicada. Como bem ressalta 

Holm35, seria tanto enganoso, quanto ignorante abordar a questão da pesquisa como um 

problema enfrentado unicamente pelo “mundo ocidental”, visto que são os países asiáticos, 

                                                 
35 HOLM, Ingrid. Non-refoulement and national security. 2015. 46 f. Dissertação (mestrado em direito) -  

Faculty of Law, Lund University, Lund(Suécia), 2015. 
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do Oriente Médio e da África que hospedam a vasta maioria das pessoas deslocadas no 

mundo. 

Todavia, ao passo que esses países lidam com os influxos em massa, geralmente, 

de forma descontrolada e desorganizada, na qual a maioria dos refugiados é ilegal e não 

registrada, a maioria dos países ocidentais, em especial os europeus, estabeleceram sistemas 

para a imigração controlada.36 

Dessa forma, visando a facilitação da pesquisa, assim como, em razão da 

existência de maior consistência de arcabouço jurídico, tanto normativo, quanto 

jurisprudencial, aplicável a um caso europeu, optou-se pela realização desse recorte 

geográfico na pesquisa. 37 

A presente pesquisa foi dividida em três capítulos. Nesse sentido, no primeiro 

capítulo, faz-se uma síntese do contexto migratório europeu, bem como, explana-se o papel 

da Itália na crise migratória, justificando, assim, a sua escolha como recorte para a situação 

exemplo usada na pesquisa. 

No segundo capítulo, faz-se um estudo das circunstâncias que envolveram o caso 

do navio Aquarius. O referido estudo é feito sob a ótica do princípio do Non-refoulement. 

Ainda no segundo capítulo, realiza-se uma breve análise da perspectiva de defesa da 

soberania nacional no contexto da crise migratória frente a necessidade de respeito às normas 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

No terceiro capítulo, faz-se uma uma análise jurisprudencial de casos semelhantes 

ao do Aquarius, bem como, analisa-se o papel da governança internacional conflitiva na crise 

migratória. 

Conclui-se a pesquisa com as ponderações obtidas sobre o tema, bem como, 

indica-se possíveis soluções para a problemática apresentada, baseando-se no que fora 

apresentado no decorrer da pesquisa.   

Por fim, necessário esclarecer o porquê da escolha do título da presente pesquisa. 

Obviamente que o título de uma pesquisa científica deve esclarecer a temática abordada no 

decorrer do texto, bem como, os questionamentos escolhidos pelo pesquisador como recorte, 

                                                 
36 HOLM, Ingrid. Non-refoulement and national security. 2015. 46 f. Dissertação (mestrado em direito) -  

Faculty of Law, Lund University, Lund(Suécia), 2015. 
37 Nesse contexto, mister se faz ressaltar que: “the individual entitlement to judicial protection is one major 

consequence of the EU being organized as a ‘community based on the rule of law’. The right is considered to be 

a general principle of European law, stemming from the common constitutional traditions of the Member 

States.“ MORENO-LAX, Violeta. Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of 

EU Member States’ Obligations Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0, Nº0, 47 p, 

Oxford University Press, 2011, p.42. 
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porém, tendo em vista que a pesquisa é realizada por um pesquisador que não 

necessariamente se afasta do meio social em que vive, permite-se que a interpretação da 

temática abordada seja feita através de filtros sociais, maculados por aspectos sociais e 

artísticos da sociedade contemporânea. 

Além do fato do nome do navio do caso escolhido para estudo na pesquisa ser 

Aquarius, relaciona-se o ocorrido no navio como símbolo do relacionamento conflituoso 

entre a aplicação das normas de Direito Internacional de Direitos Humanos, especialmente do 

princípio do Non-refoulement, e a governança internacional conflitiva.  
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2 A CRISE MIGRATÓRIA NO SÉCULO XXI: A EUROPA COMO HOT SPOT PARA 

A MIGRAÇÃO. 

 

O fluxo de migrantes forçados teve um crescimento acelerado desde o início do 

século XXI, alcançando níveis recordes em 201738, o caracteriza a atual crise de refugiados. 

Até o fim de 2017, mais de 68,5 milhões de pessoas estavam deslocadas devido a guerras e 

conflitos. Desses 68,5 milhões, 25,4 milhões de pessoas são refugiados que deixaram seus 

países para escapar de conflitos e perseguições.39 Em comparação ao número de pessoas no 

Planeta Terra, isso significa que uma em cada 110 pessoas se encontra fora das suas 

comunidades de origem devido a guerras, conflitos e outras formas de violência.40 

Uma das regiões mais afetadas pela problemática da crise migratória é o 

continente europeu. Devido aos períodos de crise vivenciados pelos Estados próximos ao 

continente europeu41, a população desses respectivos países, encontrando-se de muitas formas 

desamparada pelo Estado em que vivem e, muitas vezes, perseguida por algum motivo, vê-se 

obrigada a migrar para outros Estados que possam lhe fornecer proteção e segurança. 

A Europa, por ser fisicamente acessível através do Mar Mediterrâneo e, 

principalmente, por ter apresentado nas últimas décadas altos níveis de estabilidade 

econômica e de padrão de vida, tornou-se um grande atrativo, tanto para aqueles que buscam 

a proteção de um Estado em razão de uma ameaça que vivenciam no seu Estado de origem - 

os refugiados - bem como, para aqueles que buscam apenas melhores condições de vida - os 

migrantes econômicos. 

                                                 
38 ACNUR. Deslocamento forçado supera 68 milhões de pessoas em 2017 e demanda novo acordo global 

sobre refugiados. 2018. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2018/06/19/mais-de-68-milhoes-de-

pessoas-deslocadas-em-2017-e-essencial-um-novo-acordo-global-sobre-refugiados/>. Acesso em 29 maio 2019. 
39 ACNUR. Deslocamento forçado supera 68 milhões de pessoas em 2017 e demanda novo acordo global 

sobre refugiados. 2018. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2018/06/19/mais-de-68-milhoes-de-

pessoas-deslocadas-em-2017-e-essencial-um-novo-acordo-global-sobre-refugiados/>. Acesso em 29 maio 2019. 
40 ACNUR. Deslocamento forçado supera 68 milhões de pessoas em 2017 e demanda novo acordo global 

sobre refugiados. 2018. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2018/06/19/mais-de-68-milhoes-de-

pessoas-deslocadas-em-2017-e-essencial-um-novo-acordo-global-sobre-refugiados/>. Acesso em 29 maio 2019. 
41 “A geografia das migrações irregulares no Mediterrâneo tem sofrido alterações significativas ao longo das 

últimas décadas. Com a primavera árabe em 2011 registou‑se uma forte pressão na rota do Mediterrâneo 

Central, devido à vulnerabilidade de países como a Tunísia, que se tornaram pontos de saída e de trânsito para 

os migrantes internacionais. ’’ FERREIRA, Susana. Mediterranean immigration in the post-Arab Spring: (de) 

constructing myths of large-scale migrations. In: Seguridad internacional en un orden mundial en 

transformación. VI Jornadas de Estudios de Seguridad, Madrid: iugm, 2014. 
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A partir de 2013, devido principalmente às guerras na Síria e na Líbia, o maior 

fluxo migratório desde a segunda guerra mundial tem ocorrido no continente europeu.42  

Nesse contexto, ‘’thousands of migrants have perished during their journey across the waters, 

transforming the Mediterranean Sea into a nautical graveyard and its coasts into a waypoint 

for the huddled masses.’’43 

A Itália, assim como outras nações europeias, teve que lidar com esse contingente 

populacional chegando a seus portos em número bem superior para a qual estrutura existente 

suportava. 

Os portos italianos se tornaram Hot Spots para aqueles que pretendem adentrar no 

território europeu. A rota do Mediterrâneo central, que cobre a maior parte da costa italiana, 

consagrou-se como uma das principais vias de entrada de migrantes - incluídos os refugiados 

- merecendo, portanto, maior atenção em sua análise.  

Não apenas por falta de estrutura, mas também devido à crise do estado de bem-

estar social, à influência da mídia, ao sentimento de mixofobia da população, bem como, aos 

outros demais problemas políticos e econômicos no interior da União Europeia, os portos 

italianos foram palco de ocorridos que desafiam a leitura dos instrumentos de proteção 

internacional. 

Tem-se como exemplo de fruto dessa problemática, o caso da embarcação 

Aquarius, que realizava resgate humanitário no Mar Mediterrâneo, e no dia 10 de junho de 

2018 teve a sua entrada negada nos portos da costa italiana e, em razão disso, teve que 

redirecionar drasticamente os seus planos para que pudesse desembarcar com segurança em 

terra firme. 

Na conjuntura em que a comunidade europeia caminhava, conectada cada vez, 

tornando-se as fronteiras terrestres entre os países do bloco cada vez mais elementos 

meramente simbólicos. Percebe-se que as fronteiras marítimas, que até pouco tempo eram as 

poucas fronteiras que de fato ainda restavam para muitos Estados europeus, passaram a ser o 

símbolo da fraqueza organizacional do bloco, ainda não existindo, até o momento, uma 

política unitária europeia sobre migração, visto que não há consenso sobre muito pontos, em 

razão das diferentes formas que a crise atinge cada país.  

                                                 
42  CHAN, Sewell. How a Record Number of Migrants Made Their Way to Europe. New York Times, 2015. 

Disponível em: < http://www.nytimes.com/2015/12/23/world/europe/migrant-crisis-europe-million.html. > 

Acesso em 22 abr. 2019. 
43 FILLMORE, Matthew L.R.. Italy, the European Union, and Mediterranean migrants: opportunity from 

crisis?.2016. Dissertação (Master of Arts in Security Studies - Europe and Eurasia), Naval Postgraduate School, 

Monterrey, California, EUA, 2016, p. 1. Disponível em: <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1029749.pdf >. 
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Essa demora em reagir de forma organizada e coesa, abre espaço para que cada 

Estado adote a estratégia que mais lhe convenha, o que permite a ocorrência de atos isolados, 

como o que deu origem ao caso Aquarius.  

Seria, portanto, a crise migratória o início de um processo de enfraquecimento, 

com a possibilidade de possível esfacelamento, do bloco europeu? Ou continuariam as 

fronteiras marítimas a serem as últimas fronteiras europeias? 

Nesse sentido, neste capítulo faz-se uma análise da crise migratória no século 

XXI e suas repercussões no continente europeu. 

Para tanto, na primeira seção do capítulo far-se-á um estudo dos reflexos da 

migração pelo mar na atual conjuntura europeia. Analisar-se-á se seriam as fronteiras 

marítimas de fato as últimas fronteiras do continente europeu, na perspectiva de globalização 

e flexibilização das fronteiras, ou se o fortalecimento da fiscalização das fronteiras, em razão 

das políticas migratórias, seria o início de um retrocesso no projeto de uma Europa unificada.  

Na segunda seção do capítulo, far-se-á uma análise do papel da Itália na crise 

migratória. Faz-se necessária essa análise, em razão do caso estudado na presente pesquisa 

decorrer diretamente de uma medida da política migratória italiana. Para que posteriormente 

se possa entender todas as circunstâncias que levaram a ocorrência do evento, necessário 

compreender qual o papel da Itália na crise migratória. 

2.1. A última fronteira europeia: quais são os reflexos da migração pelo mar na atual 

conjuntura europeia? 

 

Devido aos períodos de crise vivenciados pelos Estados próximos ao continente 

europeu, a população desses respectivos países, encontrando-se de muitas formas 

desamparada pelo Estado em que vivem e, muitas vezes, perseguida por algum motivo, vê-se 

obrigada a migrar para outros Estados que possam lhe fornecer proteção e segurança. 

A Europa, por ser fisicamente acessível através do Mar Mediterrâneo e, 

principalmente, por ter apresentado nas últimas décadas altos níveis de estabilidade 

econômica e de padrão de vida, tornou-se um grande atrativo, tanto para aqueles que buscam 

a proteção de um Estado em razão de uma ameaça que vivenciam no seu Estado de origem - 

os refugiados - bem como, para aqueles que buscam apenas melhores condições de vida - os 

migrantes econômicos. 
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Nas palavras de Luiz Paulo Teles Barreto “a Europa, que no passado foi geradora 

de emigrantes, hoje é destino de grande quantidade de imigrantes de todas as partes do 

mundo”.44 

Nesta senda, ressalta Fillmore45 que: 

 

The Mediterranean migrant crisis continues to make headlines around the world. 

Thousands of migrants and refugees attempt to cross the Mediterranean Sea on a 

yearly basis, the tide stemming from civil and interstate wars across Northern Africa 

and the Middle East, as well as poor economic conditions throughout Africa that 

motivate people to search for a better life. The dearth of economic opportunity and 

the preponderance of conflict in the aforementioned regions have wide-ranging 

implications that are no longer primarily limited to the country of origin; as mass 

and nearly uncontrolled migration continues into Europe, the political and economic 

impacts are already emerging. 46 

 

Nos últimos anos as rotas migratórias da bacia do Mediterrâneo sofreram 

alterações rápidas e consideráveis, alterando diretamente a geografia das migrações 

internacionais.47 O Mediterrâneo é hoje “o corredor migratório mais letal do mundo, onde se 

cruzam rotas com origem na África Subsaariana, no Médio Oriente e no Sudeste Asiático.”48 

Oliveira et al considera que a intensidade alcançada pela atual crise dos 

refugiados na Europa, em razão das perdas de milhares de vidas no Mar Mediterrâneo, é 

comparável aos eventos vividos no continente durante e imediatamente após a Segunda 

Guerra Mundial, quando se estima que tenha havido cerca de 60 milhões de deslocados.49  

Porém, como bem destaca Richmond, o movimento de refugiados e de pessoas 

em busca de proteção na Europa nunca de fato desapareceu.50 Os fluxos de refugiados, sendo 
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de maior ou menor intensidade, perduraram como parte de uma dimensão estrutural 

migratória para a (e na) Europa nas últimas sete décadas.51  

Embora a mobilidade Sul‑Norte nesta região não seja uma novidade, foi 

registrada em novas proporções nos últimos anos.52 

Nesse sentido, estima-se que aproximadamente um milhão de pessoas buscaram 

refúgio na Europa durante o ano de 2015. Segundo dados do ACNUR, no início do mês de 

dezembro do ano de 2015, mais de 911.000 refugiados e migrantes haviam chegado às costas 

europeias desde o início do ano, sendo que se calcula que cerca de 3.550 vidas foram 

perdidas durante a viagem.53 Nesse contexto, mais de 75% dos que chegam à Europa fugiram 

do conflito e da perseguição na Síria, no Afeganistão ou no Iraque.54 

Como o próprio Conselho da União Europeia reconhece que: 

 

La frontière extérieure méditerranéenne et sud atlantique de l’espace Schengen est 

très proche géographiquement à des États d’origine ou de transit d’une forte 

immigration illégale vers l’Union européenne. Cette proximité rend possible l’accès 

clandestin au territoire des États membres concernés (l’Espagne, l’Italie, la Grèce, 

Malta et Chypre, principalement) par de petites embarcations ou par des navires qui 

ne sont normalement pas en condition de naviguer (embarcations dans de mauvais 

état, surchargées, sans aucun équipement de sécurité, d’illumination ou de guidage 

et sans équipage spécialisé).55 

 

Dessa forma, percebe-se que o influxo de refugiados na Europa nos últimos anos 

excedeu as expectativas e gerou uma alteração nas políticas migratórias.  
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A administração dessa crise é uma prova de fogo para a União Europeia e pode 

ser um triunfo coletivo da Europa através de um esforço conjunto. Entretanto, até ao 

momento, aparenta a situação se desenvolver no sentido oposto.56  

As discordâncias entre os estados-membros, a falta de solidariedade europeia, e a 

incapacidade de encontrar uma resposta coerente para a gestão dos fluxos migratórios 

mostram que a Europa ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de achar a melhor 

solução para a situação.57 

Acrescenta-se que: 

 

A reintrodução, ainda que temporária, dos controles fronteiriços por parte de alguns 

estados-membros, a adoção de políticas nacionais de asilo cada vez mais restritivas 

e o reforço dos perímetros fronteiriços internos por parte de alguns estados-

membros, através da edificação de muros e vedações, abriram várias brechas dentro 

da própria UE.58 

 

Nessa oportunidade, questiona-se se seriam essas brechas o início de um processo 

de enfraquecimento, com a possibilidade de possível esfacelamento, do bloco europeu? Ou 

continuariam as fronteiras marítimas, no contexto de incentivo a mobilidade dentro do bloco, 

a serem as últimas fronteiras europeias de fato vigiadas? 

É certo que a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, simboliza um 

enfraquecimento do bloco. Mesmo nunca tendo completamente se identificado com os 

valores ditos “europeus’’, o Reino Unido constituía uma das economias mais fortes da União 

Europeia.  

Nessa senda, a saída do Reino Unido é um ato emblemático no contexto da crise 

dos refugiados da Europa, visto que uma das razões que motivou a saída, pelo menos a título 

de motivo para aqueles que votaram no plebiscito, foi o desejo de não alinhamento com a 

política migratória europeia. O que implica dizer que os efeitos da crise já começaram a 

reverberar na constituição da comunidade europeia como um todo. 
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Contudo, embora os efeitos da crise aparentem severidade, defende-se que a 

resposta para a crise se afigura dentro do próprio sistema normativo internacional. Embora 

ainda sejam necessários ajustes, uma interpretação sistemática dos instrumentos 

internacionais, especialmente do princípio do Non-refoulement, na perspectiva de Burden 

Sharing59 permite que o sistema continue em funcionamento. 

Não se pretende defender uma percepção utópica e extremamente universalista 

dos Direitos Humanos, mas não se pode esquecer que os Estado devem observar os 

instrumentos internacionais dos quais fazem parte, além dos princípios e regras de Direito 

Internacionais que regem todos os Estados da comunidade internacional independentemente 

de sua concordância. 

Além disso, no contexto europeu, deve-se levar em consideração que o 

desenvolvimento de uma política de imigração europeia deve perpassar pelos conceitos de 

responsabilidade e solidariedade.60 Tem-se que “a ‘crise de solidariedade’ por parte dos 

estados europeus, em que cada país adota a sua posição nacional, paralisa a UE e a sua 

capacidade de reação conjunta.’’61 

Nesse sentido, acrescenta-se que: 

 

... o apelo à solidariedade dos estados-membros da UE não deveria significar que 

todos os países tenham de ser países de acolhimento de refugiados, mas antes que 

todos se têm de implicar na resposta a esta crise. Assim, aqueles que não tenham 

condições para o fazer deverão contribuir de outra forma, disponibilizando os meios 

de que disponham (sejam eles financeiros ou inclusive de infraestruturas). Mais do 

que igualdade na partilha de responsabilidade na gestão da crise, os estados-

membros deverão basear‑se no princípio da equidade, em que cada país contribuirá 
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com os meios disponíveis. Assim, o sentido de proporcionalidade deveria sobrepor-

se à unificação de critérios.62 

 

Dessa forma, visto que são muitos os desafios a serem solucionados pelos países 

membros da EU, sendo a Itália um dos Estados mais afetados pela problemática, na próxima 

seção, faz-se um estudo do papel da Itália na crise migratória, justificando-se, assim, a sua 

escolha como recorte para a situação exemplo usada na pesquisa. 

2.2. A Itália e a migração pelo mar: qual o papel da Itália na crise migratória? 

 

A Itália, assim como outras nações europeias, tem que lidar com um contingente 

populacional chegando a seus portos em número bem superior para o qual a estrutura 

existente suporta. 

Em razão de sua localização geográfica, a Itália tem um papel crucial nas rotas 

migratórias que utilizam o mar mediterrâneo como meio de adentrar no continente europeu. 

Localizada em uma península e possuidora de fronteiras muito extensas, a Itália é alvo de 

forte pressão migratória na convergência dos continentes africano e asiático, além das 

fronteiras da Europa Oriental.63 

Os portos italianos se tornaram Hot Spots para aqueles que pretendem adentrar no 

território europeu. A rota do Mediterrâneo central, que cobre a maior parte da costa italiana, 

consagrou-se como uma das principais vias de entrada de migrantes - incluídos os refugiados 

- merecendo, portanto, maior atenção em sua análise.  

De acordo com um estudo sobre os instrumentos de direito internacional em 

relação à imigração irregular por via marítima, “la Méditerranée et les côtes sud-atlantiques 

sont la voie d’entrée principale de l’immigration illégale par voie maritime en Europe.”64 

Contudo, apesar do agravamento da conjuntura em razão da crise migratória, a 

migração na Itália é um fenômeno que vem se desenvolvendo e consolidando desde meados 

da década de 1970.65 De 1970 ao início de 2011, o número de imigrantes na Itália cresceu 35 
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vezes e, “de uma presença marginal, tornaram-se um dos fenômenos sociais mais relevantes 

no atual contexto nacional.”66 

A Itália serve como um importante ponto de entrada inicial na União Europeia 

para refugiados e migrantes, apenas perdendo para a Grécia nesse aspecto.67  

A economia da Itália é, portanto, desproporcionalmente afetada pela crise dos 

migrantes em comparação com a maioria dos outros estados membros da União Europeia, um 

fato que continua a gerar distúrbios na população italiana nativa e é uma fonte de conflitos 

políticos.68 As tentativas da Itália de administrar a crise são prejudicadas por suas próprias 

políticas domésticas em relação ao asilo e são mais ainda agravadas pelos acordos da Itália 

com a União Europeia sobre o mesmo assunto.69 

Convém mencionar que desde 2011, apenas o governo italiano alocou mais de 

três bilhões de euros em medidas de resposta à crise migratória, o que inclui não apenas os 

gastos com operações militares, mas também com abrigos para os migrantes e refugiados, 

além dos cuidados com a manutenção da saúde, do vestuário, da formação linguística e 

profissional dessas pessoas.70 

Não apenas por falta de recursos, mas também devido à crise do estado de bem-

estar social, à influência da mídia, ao sentimento de mixofobia da população, bem como, de 

outros demais problemas políticos e econômicos no interior da União Europeia, os portos 

italianos foram palco de ocorridos que desafiam a leitura dos instrumentos de proteção 

internacional. 
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O estudo feito por Matthew Fillmore é bastante esclarecedor quanto a realidade 

vivida por aqueles que observam a situação existente diariamente na costa italiana.  

Segundo Fillmore, para entender melhor todo o contexto, é necessário analisar 

essa situação de crise através de dois vieses: a resposta doméstica italiana e a resposta 

internacional.71  

Internamente, a crise migratória, que vinha exaurindo os recursos do Estado 

italiano, somada a toda a conjuntura europeia de crise e de política anti-terrorista, deu espaço 

para a ascensão eleitoral de grupos xenofóbicos de extrema direita que prometiam uma 

resposta rápida e efetiva para a resolução da problemática vivenciada.72  

A eleição desses grupos extremistas representa um obstáculo na aplicação dos 

instrumentos internacionais de proteção aos migrantes e refugiados, pois mesmo existindo um 

complexo arcabouço normativo, as autoridades realizam verdadeiras manobras políticas para 

deixar de cumprir o que está previsto, alegando a existência de supostas brechas normativas.  

Nesse contexto, importante ressaltar que: 

 

O avanço do populismo por toda a Europa, com a emergência de partidos de 

extrema‑direita, que se nutrem dos efeitos da crise económica, do crescente 

descontentamento entre a população e de sentimentos anti‑imigração, representa um 

perigo para a ue e também para as suas gerações futuras. A força destes movimentos 

populistas, muitos deles com caráter antieuropeu, leva ao crescente deterioramento 

do projeto europeu. A promessa de soluções fáceis para problemas complexos 

traduz‑se na adoção de medidas cada vez mais restritivas ao nível da imigração e 

integração de estrangeiros.73 

 

Quanto à resposta da comunidade internacional, sabe-se que a União Europeia 

vem demorando para responder de forma substancial à crise dos refugiados, pois enquanto 

países como a Itália e a Grécia recebem enormes contingentes em seus portos, a grande 

maioria dos países que não se encontra na rota migratória não tem interesse em dividir esse 

ônus social com os demais.74 Isto só vem gerando verdadeiros contenciosos políticos, não só 
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74 FILLMORE, Matthew L.R..Italy, the European Union, and Mediterranean migrants: opportunity from 

crisis?.Tese. Naval Postgraduate School – Monterrey, California, EUA. 2016. Disponível em: 
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entre a Itália e a UE, mas também entre a UE e muitas outras nações fronteiriças da crise dos 

migrantes. 75 

Esta crise ameaça a viabilidade da livre circulação na zona Schengen da União 

Europeia, a menos que uma solução política possa ser acordada num futuro próximo76, pois 

mesmo a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais sendo uma característica 

marcante da constituição da União Europeia, o Regulamento de Dublin77 impõe que o 

primeiro país de entrada da UE em que o migrante entrar se responsabilize pelas solicitações 

de refúgio na maioria dos casos.78 

O caso da embarcação Aquarius, que realizava resgate humanitário no mar 

mediterrâneo e teve a sua entrada negada nos portos da costa italiana e, em razão disso, teve 

que redirecionar drasticamente os seus planos para que pudesse desembarcar com segurança 

em terra firme, é paradigmático.  

Desse modo, no próximo capítulo, faz-se um estudo mais aprofundado das 

circunstâncias que envolveram o caso, analisando sob a ótica do princípio do Non-

refoulement.  
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3 CASO DO NAVIO AQUARIUS: EXERCÍCIO REGULAR DA SOBERANIA 

ESTATAL OU OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT? 

 

A devolução de barcos a sua origem ou o seu mero não recebimento nos portos, 

sem seguir os procedimentos legais de identificação do status de seus tripulantes, constituem 

uma problemática vivida por muitos que tentam adentrar o território europeu via costa 

italiana. 

O caso do ocorrido com o navio Aquarius é um caso bastante emblemático. Sua 

ocorrência representa o ápice de uma série de eventos gerados em resposta à crise migratória 

que assola o continente europeu. 

O Aquarius era um dos poucos navios de busca e salvamento não governamentais 

independentes que ainda operavam no Mediterrâneo Central realizando resgates. Até 8 de 

junho de 2018, o navio já havia resgatado e/ou transferido 2.350 pessoas, mesmo com a sua 

capacidade de busca e resgate diminuída ao longo do tempo, devido a barreiras burocráticas e 

à prisão de funcionários que trabalham para iniciativas não-governamentais de busca e 

resgate.79 

Nesse contexto, cumpre esclarecer o que ocorreu com o navio Aquarius, que, 

assim como muitas outras embarcações cujos passageiros eram migrantes, teve problemas 

para ingressar em território europeu. 

O ACNUR é bem claro quando defende que, em conformidade com as práticas 

internacionais estabelecidas, escoradas pelos instrumentos internacionais relevantes, as 

pessoas resgatadas no mar devem normalmente ser desembarcadas no próximo porto de 

escala. Inclusive, devendo-se aplicar referida prática no caso de requerentes de asilo 

resgatados no mar. 80 

Nas circunstâncias de afluxo em larga escala, os requerentes de asilo resgatados 

no mar deveriam ser sempre admitidos, pelo menos temporariamente. Os Estados deveriam 

ajudar a simplificar o seu desembarque, agindo em conformidade com os princípios da 
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solidariedade internacional e da partilha de responsabilidades na concessão de oportunidades 

de reassentamento.81 

O gozo de algumas prerrogativas fundamentais aos Direitos Humanos, como o 

princípio do Non-refoulement, não tem limitação geográfica, devendo ser respeitadas por 

todos os países, inclusive, por aqueles que não são partes contratantes da Convenção de 

1951.82  

No entanto, à medida que as ameaças à segurança global se tornam mais 

complexas, os Estados parecem estar cada vez mais dispostos a aceitar que podem haver 

exceções para o Non-refoulement.  

Nesse contexto, questiona-se se a recusa arbitrária ao acolhimento de um grupo 

de pessoas, sem analisar especificamente o caso de cada uma, configura-se em desencontro 

com as normas internacionais ou se é justificável sob o argumento da defesa da soberania. 

Seria a manutenção da soberania estatal um argumento superior ao respeito ao arcabouço 

normativo internacional sobre Direitos Humanos? 

No presente capítulo analisa-se se a recusa arbitrária ao acolhimento de um grupo 

de pessoas, sem analisar especificamente o caso de cada uma, configura-se em desencontro 

com as normas internacionais ou se é justificável sob o argumento da defesa da soberania. 

Para tanto, na primeira parte do capítulo, faz-se um estudo sobre os fluxos 

migratórios pelo mar e o princípio do Non-refoulement, analisando as circunstâncias do caso 

do Navio Aquarius sob a ótica do mencionado Princípio. 

Posteriormente, na segunda seção do capítulo, com base no relato do caso, faz-se 

um estudo da possível justificabilidade da decisão das autoridades italianas sob o argumento 

de defesa da soberania nacional.  Nesse contexto, analisar-se-á o desafio das nações, 

especialmente da Itália, na manutenção da soberania estatal na perspectiva de respeito ao 

arcabouço normativo internacional sobre Direitos Humanos. 
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3.1. Fluxos migratórios pelo mar: análise do caso do navio Aquarius sob a ótica do 

princípio do Non-refoulement. 

 

O caso ocorrido com o navio Aquarius é um caso bastante emblemático. Sua 

ocorrência representa o ápice de uma série de eventos surgidos em resposta à crise migratória 

que assola o continente europeu.  

A devolução de barcos a sua origem ou o seu mero não recebimento nos portos, 

sem ao menos seguir os procedimentos legais de identificação do status de seus tripulantes, 

constituem uma problemática vivida por muitos que tentam adentrar o território europeu via 

costa italiana. 

Como se sabe, o continente europeu não é único destino dos fluxos de refugiados 

da atualidade, entretanto, a sua relevância como um dos centro de poder e desenvolvimento 

no século  XXI, além de berço e residência de muitos dos atuais regimes estatais que se pode 

considerar democráticos, faz com que sejam pertinentes os estudos sobre como o Direitos dos 

Refugiados é de fato aplicado em uma situação de crise ocorrida nesse entremeio geográfico.  

A Itália, como anteriormente esclarecido, ocupa um posto estratégico nas rotas 

migratórias que têm como fim a Europa. Sua localização geográfica a torna um ponto 

estratégico para a política europeia de migração.  

Nesse contexto, cumpre esclarecer o que ocorreu com o navio Aquarius, que, 

assim como muitas outras embarcações cujos passageiros eram migrantes, teve problemas 

para ingressar em território europeu.  

O Aquarius, mantido pelo Médicos sem Fronteiras e pela ONG SOS 

Méditerranée, realizava resgate de migrantes em situação de perigo na travessia do 

mediterrâneo e os desembarcava em terra firme. 

Visto que “l’immigration illégale « à flux local » représente la plus grande partie 

de l’immigration illégale par voie maritime’’83, é comum que os pequenos barcos utilizados 

para realizar as travessias apresentem problemas no decorrer do percurso, sendo muitas vezes 

necessário o resgate ou a transferência para outra embarcação dos ocupantes do barco.  
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Nesse sentido, percebeu-se que “les circonstances de la traversée emmènent très 

souvent à des accidents avec des conséquences mortelles et transforment normalement les 

opérations d’interception dans des opérations de sauvetage en mer.’’84 

Impende ainda observar que: 

 

The flagless ships generally used in practice for the irregular transportation of 

migrants can not invoke freedom of navigation in the high seas. Any country can 

intervene against such ships and can prevent them from passage, proceed to arrest 

or escort the flagless ship to a port85 

 

O Aquarius era um dos poucos navios de busca e salvamento não governamentais 

independentes que ainda operavam no Mediterrâneo Central realizando esses resgates. Até 8 

de junho de 2018, o navio já havia resgatado e/ou transferido 2.350 pessoas, mesmo com a 

sua capacidade de busca e resgate diminuída ao longo do tempo, devido a barreiras 

burocráticas e à prisão de funcionários que trabalham para iniciativas não-governamentais de 

busca e resgate.86 

Nesse sentido, a embarcação Aquarius, em um de seus resgates humanitários no 

Mar Mediterrâneo, no dia 10 de junho de 2018, teve a sua entrada negada nos portos da costa 

italiana e, em razão disso, teve que redirecionar drasticamente os seus planos para que 

pudesse desembarcar com segurança em terra firme. 

O navio de busca e salvamento contava com 629 migrantes e refugiados a bordo, 

partidos da Líbia, que pretendiam desembarcar em um porto seguro na Itália. Todavia, as 

autoridades italianas negaram a permissão de desembarque em qualquer porto do país. 

Autoridades de Malta, da mesma forma, também negaram o desembarque na ilha. 87 

No dia 11 de junho, a Espanha ofereceu que o aporte do navio ocorresse na 

cidade espanhola de Valência. Contudo, pertinente mencionar que Valência se localizava a 
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1.300 km da localização da embarcação naquele momento, sendo necessários mais três dias 

de viagem com a embarcação já bem acima da capacidade máxima.88  

Em 12 de junho, segundo o relato da organização Médicos sem Fronteiras, o 

Aquarius foi instruído pelo Centro de Coordenação de Resgate Marítimo em Roma a 

transferir 400 das 629 pessoas que estavam a bordo para navios da Marinha italiana, que 

iriam para Valência para desembarcá-las.89 

O restante dos navegantes prosseguiria no próprio Aquarius na viagem até a 

Espanha. Contudo, no fim do procedimento de transferência, permaneceram a bordo do 

Aquarius apenas 51 mulheres, 45 homens e 10 crianças.90 

Ressalta-se que a solução espanhola foi oferecida depois de quase dois dias de 

muita tensão entre as autoridades europeias.  

Desse modo, é importante ponderar quais foram os fatores que levaram a 

ocorrência desse cenário.  

Um dos motivos que foi levantado pelas autoridades para o não acolhimento do 

Aquarius foi o conflito de competência alegado por ambas as nações mais próximas da 

embarcação, Malta e Itália, quanto a quem seria o responsável pelo resgate.  

No Mediterrâneo existem várias áreas marinhas chamadas SARs, acrônimo para a 

expressão em inglês Search and Rescue. Ambas as nações envolvidas na situação possuem 

sua respectiva área de atuação. A atuação de cada Estado nas  SARs consiste em coordenar 

todas as atividades de resgate e salvamento marítimo na área, inclusive, no caso de resgate de 

navio de uma organização autônoma, que deve ser feito no porto mais seguro da área de 

SAR. No caso da Itália, uma dessas áreas é o porto de Lampedusa.91 

O ponto de discordância entre os dois países é onde o resgate foi realizado: a 

Itália alega que o Aquarius se encontrava mais perto do SAR de Malta, portanto, sendo do 

governo maltês a responsabilidade para lidar com a situação. As autoridades maltesas, por 

outro lado, alegam que as operações de transbordo dos migrantes de fato ocorreram 

                                                 
88 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Navio resgatou 629 refugiados e teve acesso negado a portos italianos. 

2018. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/leia-o-relato-da-situacao-bordo-do-navio-aquarius-no-

mediterraneo>. Acesso em 07 maio 2019. 
89 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Navio resgatou 629 refugiados e teve acesso negado a portos italianos. 

2018. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/leia-o-relato-da-situacao-bordo-do-navio-aquarius-no-

mediterraneo>. Acesso em 07 maio 2019. 
90 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Navio resgatou 629 refugiados e teve acesso negado a portos italianos. 

2018. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/leia-o-relato-da-situacao-bordo-do-navio-aquarius-no-

mediterraneo>. Acesso em 07 maio 2019. 
91 CANONICO, Nicolò. Aquarius, facciamo chiarezza: chi ha ragione tra Malta e l'Italia. L’Expresso. 2018. 

Disponível em: < http://espresso.repubblica.it/internazionale/2018/06/11/news/l-italia-non-poteva-rifiutarsi-di-

accogliere-i-migranti-dell-aquarius-l-opionione-dell-esperto-1.323617?refresh_ce >. Acesso em 07 maio 2019.  



45 
 

 

efetivamente em águas líbias, sendo que teriam sido as equipes de resgate coordenadas pelas 

autoridades italianas que primeiro teriam chegado à embarcação. Neste último caso, a 

competência seria da Itália. 92 

Sobre o conflito em questão, é interessante observar o que apregoa Roberto 

Virzo93, quando defendendo a responsabilização da Itália pelo ocorrido, afirma que:  

 

Va chiarito un punto: al di là delle Sar, nel diritto internazionale si parla di “mare 

territoriale”. Quando una nave entra nel mare territoriale italiano, cosa che sembra 

sia avvenuta con l'Aquarius, l'Italia non può più respingere l'imbarcazione, 

altrimenti vìola il diritto internazionale e alcuni concetti basilari dei diritti umani. 

Va poi detto che nella nave, oltre ai migranti economici, ci sono minori e persone 

che potrebbero godere dello status di rifugiato: sono categorie che godono di una 

protezione internazionale particolare e lo Stato non può rifiutarsi di accoglierli. Se, 

come ha dichiarato il capitano dell'Aquarius, la barca è entrata nelle acque 

territoriali italiane, a quel punto sarebbe stato compito dell'Italia farsene carico. 

 

Virzo94 esclarece que o fato de Malta frequentemente não intervir em situações 

como a do Aquarius, é devido ao fato de ser um país pequeno, com uma população pequena, 

sendo, assim, incapaz de assistir um número particularmente grande de migrantes. Outrossim, 

também levanta para análise, mesmo que em menor escala, o argumento de que Malta tenha 

estabelecido uma área SAR, da qual é responsável, muito mais extensa do que é capaz de 

gerir. 

Moreno-lax salienta que, com base na Convenção Internacional que regula as 

operações de SAR, “the personal scope of application of the search and rescue obligation is 

universal. It benefits ‘any person’ found in distress at sea regardless of nationality or legal 

status. Discrimination on account of other circumstances is also prohibited.’’95 

Nesse aspecto, importante salientar que: 

 

Même si les responsabilités sur les différentes zones SAR tant en Méditerranée que 

dans la façade atlantique nord africaine ont été définies, il reste encore des zones où 
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des services de recherche et de sauvetage ne sont pas fournis pour l'instant par l'État 

principalement responsable (par exemple dans les eaux avoisinant la Lybie).96 

 

Ainda sobre a responsabilidade dos Estados nas SARs, impede observar que as 

obrigações realizadas nas SARs são, muitas vezes, na prática entendidas como operando 

independentemente de outras obrigações internacionais decorrentes do direito dos refugiados 

e dos direitos humanos. Muitas vezes, a intervenção é reduzida ao mínimo para evitar a perda 

de vidas. Alimentos, água e combustível são fornecidos, mas sem realizar um resgate real 

para que a responsabilidade pelos migrantes envolvidos seja evitada.97 

Não obstante o que é feito na prática, é importante assinalar o que apregoa 

Moreno-lax, quando diz que “equating the humanitarian benefits of interdiction to rescue is a 

flawed position with no legal standing in international law’’.98 

Nesse sentido, o fato de os funcionários que realizam as patrulhas marítimas 

comumente não registrarem de alguma forma, através de um cadastro por exemplo, os dados 

daqueles que desejam requerer a proteção internacional do refúgio afeta seriamente a 

efetividade da aplicação dos direitos que lhe seriam cabíveis.99  

Convém salientar que a autoridade dos Estados no mar não é absoluta. A 

Convenção da ONU de 1982 sobre o Direito do Mar determina o âmbito de exercício dos 

poderes dos Estados para que sejam exercidos com o devido respeito à própria Convenção e a 

outras regras do direito internacional. No alto mar, a liberdade de navegação é a prioridade e, 

como regra geral, os navios estão sujeitos à jurisdição exclusiva de seu estado de bandeira, 

sendo os outros Estados autorizados a exercer jurisdição apenas em instâncias muito 

limitadas.100  
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University Press. 2011. 
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Embora exista o direito de passagem inocente101, os Estados costeiros, conforme 

previsão do artigo 21 da Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar, têm a 

prerrogativa adotar leis e regulamentos, desde que em conformidade com as disposições da 

Convenção e demais normas de direito internacional, relativos ao procedimento de realização 

dessa passagem102 

Ademais, sabe-se que no caso de navios de nacionalidade incerta e navios 

apátridas, os Estados gozam de um "direito de visita". Em princípio, tal direito de visita, 

exceto quando os atos de ingerência derivam dos poderes conferidos por um tratado, implica 

no mero direito de abordar e, eventualmente, embarcar no navio para efetuar a verificação da 

embarcação.103 Entretanto, se esse direito conferiria poderes de apreensão ou não é um 

aspecto controverso.104  

Contudo, não se pode esquecer que, independente da competência jurisdicional 

para atuação de cada país, o dever de prestar assistência a pessoas em perigo no mar constitui 

"uma das características mais antigas e fundamentais do direito do mar"105, que é amplamente 

reconhecida como uma norma do direito consuetudinário, existindo, nesse sentido, vários 

tratados especificando os inúmeros elementos desse direito.  

                                                 
101 “A passagem é inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado 

costeiro. A passagem deve efetuar-se de conformidade com a presente Convenção e demais normas de direito 

internacional.’’ BRASIL. 1995. Decreto Nº 1.530, de 22 de junho de 1995. Diário Oficial da União, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 23 jul. 1995, Página 9199. 
102 “ARTIGO 21. Leis e regulamentos do Estado costeiro relativos à passagem inocente. 1.O Estado costeiro 

pode adotar leis e regulamentos, de conformidade com as disposições da presente Convenção e demais normas 

de direito internacional, relativos à passagem inocente* pelo mar territorial sobre todas ou alguma das seguintes 

matérias: a) segurança da navegação e regulamentação do tráfego marítimo; b) proteção das instalações e dos 

sistemas de auxílio à navegação e de outros serviços ou instalações; c) proteção de cabos e dutos; d) 

conservação dos recursos vivos do mar; e) prevenção de infrações às leis e regulamentos sobre pesca do Estado 

costeiro; f) preservação do meio ambiente do Estado costeiro e prevenção, redução e controle da sua poluição; 

g) investigação científica marinha e levantamentos hidrográficos; h) prevenção das infrações às leis e 

regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários do Estado costeiro. 2. Tais leis e regulamentos não 

serão aplicados ao projeto, construção, tripulação ou equipamento de navios estrangeiros, a não ser que se 

destinem à aplicação de regras ou normas internacionais geralmente aceitas. 3.O Estado costeiro dará a devida 

publicidade a todas estas leis e regulamentos. 4.Os navios estrangeiros que exerçam o direito de passagem 

inocente pelo mar territorial deverão observar todas essas leis e regulamentos, bem como todas as normas 

internacionais geralmente aceitas relacionadas com a prevenção de abalroamentos no mar.’’ BRASIL. 1995. 

Decreto Nº 1.530, de 22 de junho de 1995. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 jul. 

1995, Página 9199. 
103 MORENO-LAX, Violeta. Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU 

Member States’ Obligations Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford 

University Press. 2011. 
104 MORENO-LAX, Violeta. Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU 

Member States’ Obligations Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford 

University Press. 2011. 
105 VATTEL E. de, The Law of Nations. London: J Chitty, 1834, p.170. apud MORENO-LAX, Violeta. 

Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU Member States’ Obligations 

Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford University Press. 2011. 
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Juntamente com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

(UNCLOS), de 1982, existe a Convenção Internacional de Salvaguarda da Vida Humana no 

Mar (SOLAS), de 1974, a Convenção Internacional de Busca e Salvamento Marítimo (SAR), 

de 1979, bem como, o Protocolo (de Palermo) Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo à Prevenção, à Repressão e à 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, de 2000.  

Todos têm relevância significativa na construção do arcabouço normativo que 

regula o Direito do Mar 106, especialmente nas questões referentes a Direitos Humanos lato 

sensu.   

Nesse sentido, diante das circunstâncias da problemática apresentada nos portos 

italianos, é necessário analisar se o princípio do Non-refoulement poderia abarcar aqueles que 

ainda não desembarcaram no território ou mesmo nas águas dos países em que pretendem 

requerer o refúgio ou qualquer outra forma de proteção. 

O princípio do Non-refoulement, um dos princípios do Direito Internacional dos 

Refugiados, visa desincentivar que a nações devolvam migrantes, mais especificamente os 

refugiados, para territórios de países em que estes possam ter suas vidas ameaçadas, constitui 

uma norma Jus Cogens, por força do costume, uma das fontes reconhecidas pelo artigo 38 do 

Estatuto da CIJ (Corte Internacional de Justiça) como fonte do Direito Internacional. 

 O princípio do Non-refoulement, ou da não devolução, é um dos princípios mais 

importantes para a compreensão do amparo legal oferecido pelo instituto do refúgio. O 

mencionado princípio implica, em linhas gerais, dizer que um Estado não deve forçar 

ninguém a retornar ao território de um país, onde sua vida ou liberdade estejam em risco. 

Sobre o tema, Jubilut infere que: 

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

refugiados, significa simplesmente que o indivíduo perseguido não pode ser 

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

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

solidariedade humana foi construído um complexo sistema de direito público. 

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

apresenta novos desafios, como os fluxos mistos, as fronteiras fechadas e a 

criminalização das migrações.107 
 

       

                                                 
106 MORENO-LAX, Violeta. Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU 

Member States’ Obligations Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford 

University Press. 2011. 
107 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007.240p. P.19. 
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Nesse contexto, desprende-se que o princípio da não devolução é um reflexo da 

solidariedade, que no passar do tempo, foi solidificado como argumento jurídico na defesa da 

vida humana. 

O nome do princípio advém do verbo francês Refouler que significa repelir, 

reprimir.108As primeiras menções ao Non-refoulement surgiram na prática internacional do 

período entre guerras. Todavia, foi no período posterior à Segunda Guerra Mundial que ele se 

consagrou como princípio elementar e verdadeira pedra angular do Direito Internacional dos 

Refugiados.109 

A ideia de que um Estado não deve devolver imperativamente pessoas a outros 

Estados em certas circunstâncias é de origem relativamente recente.110 No passado, eram 

habituais acordos formais entre Estados para a entrega mútua de subversivos, dissidentes e 

traidores.111 Apenas em meados do século XIX, o conceito de refúgio e o princípio da não 

extradição de ofensores políticos começaram a se materializar, no sentido de uma proteção 

que o Estado poderia e até deveria conceder.112 

Sabe-se que o referido princípio foi positivado na Convenção de 1933, a 

Convenção Relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados, que, embora tenha um 

conteúdo limitado, permitiu o início da positivação do Direito Internacional dos 

Refugiados.113 

No artigo 3º da mencionada Convenção, os países assinantes se comprometeram a 

“não remover refugiados residentes ou mantê-los em seu território, por aplicação de medidas 

policiais, como expulsões ou não-admissão na fronteira – Refoulement - a menos que ditado 

                                                 
108 LINGUEE Dicionário francês-português. Disponível em: < https://www.linguee.com.br/portugues-

frances/search?source=frances&query=refouler >. Acesso em 12 de abr.de 2019 
109 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Reflexiones sobre el desaraigo como problema de derechos 

humanos frente a la consciência jurídica universal. In: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto & 

SANTIAGO, J. R. La nueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano en el inicio del siglo 

XXI. San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos/ ACNUR, 2004, p. 60 apud PAULA, Bruna Vieira. 

O Princípio do Non-refoulement, sua natureza Jus Cogens e a Proteção Internacional dos Refugiados. In: 

Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Ano 7, Vol. 7, Número 7, 2006/2007. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/dados/revistas/ibdh/revista_do_ibdh_numero_7.pdf>. Acesso em 23 abr. 2019.. 

110 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University Press, 1998 
111 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University Press, 1998 
112 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University Press, 1998 
113 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007.240p 
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pela segurança nacional ou pela ordem pública’’114. Ademais, também se comprometeram a 

“nunca recusar a entrada de refugiados nas fronteiras de seus países de origem”115.   

Já na Convenção de 1951, um dos principais instrumentos normativos para o 

Direito dos Refugiados, o princípio do Non-refoulement está previsto no artigo 33. Observe-

se: 

 
Art. 33 - Proibição de expulsão ou de rechaço 

1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um 

refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida 16 ou a sua liberdade 

seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo 

social a que pertence ou das suas opiniões políticas. 

2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um 

refugiado que por motivos sérios seja considerado um perigo para a segurança do país 

no qual ele se encontre ou que, tendo sido condenado definitivamente por crime ou 

delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país.116 

      

Dessa forma, é importante salientar que:  

 

L’interdiction de refouler des réfugiés, qu'ils aient ou non obtenu officiellement le 
statut de réfugié, énoncée à l'Article 33 la Convention de Genève de 1951, oblige les 

États à considérer le risque auquel est exposé un demandeur d’asile ou un réfugié 

avant de prendre des mesures pour l’expulser ou pour interdire son accès au 

territoire.117 

 

No contexto das negociações que permitiram a aprovação da Convenção de 1951, 

conhecidas como Les Travaux Préparatoires, é interessante observar o relato de Guy S. 

Goodwin-Gill que informa que havia uma proposta inicial de que a proibição do Refoulement 

                                                 
114 LEAGUE OF NATIONS. Convention Relating to the International Status of Refugees, 28 October 1933, 

League of Nations, Treaty Series Vol. CLIX No. 3663. Disponível em < 

https://www.refworld.org/docid/3dd8cf374.html >. Acesso em: 23 abr. 2019. 
115 Observe-se o texto original: “Article 3. Each of the Contracting Parties undertakes not to remove or keep 

from its territory by application of police measures, such as expulsions or non-admittance at the frontier 

(refoulement), refugees who have been authroised to reside there regularly, unless the said measures are dictated 

by reasons of national security or public order. It undertakes in any case not to refuse entry to refugees at the 

frontiers of their countries of origin. It reserves the right to apply such internal measures as it may deem 

necessary to refugees who, having been expelled for reasons of national security or public order, are unable to 

leave its territory because they have not received, at their request or through the intervention of institutions 

dealing with them, the necessary authroisations and visas permitting them to proceed to another country.” 

LEAGUE OF NATIONS. Convention Relating to the International Status of Refugees, 28 October 1933, 

League of Nations, Treaty Series Vol. CLIX No. 3663. Disponível em < 

https://www.refworld.org/docid/3dd8cf374.html >. Acesso em: 23 abr. 2019. 
116ACNUR. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em: < 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiado

s.pdf> . Acesso em: 12 abr. de 2019. 
117 SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Annexe au Document de Travail des 

Services de la Commission. Étude sur les instruments de droit international pertinents en matière d'immigration 

clandestine par voie maritime. In: SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Study on 

the international law instruments in relation to illegal immigration by sea. SEC(2007) 691 final, 2007, p.11. 
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fosse absoluta e sem exceção.118 Tal proposta foi analisada pela Conferência de 1951, que  

acabou por acrescentar um parágrafo na Convenção, prevendo a negativa do benefício do 

Non-refoulement àqueles contra quem se possuísse motivos razoáveis para considerar como 

um perigo para a segurança nacional ou àqueles que, tendo sido condenado por uma sentença 

final de um crime particularmente grave, constituíssem um perigo para a comunidade daquele 

país. 119 

Contudo, Goodwin-Gill ressalta que ademais dessas exceções limitadas, os 

redatores da Convenção de 1951 deixaram claro que os refugiados não deveriam ser 

devolvidos, seja ao país de origem ou a outros países em que estariam em risco. Sendo prova 

disso o fato de ter sido categoricamente rejeitada uma proposta que permitia o cancelamento 

arbitrário do status de refugiado em casos de comportamento criminoso ou delinquente após 

o reconhecimento.120 

Ademais, mister se faz ressaltar que o Princípio da não-devolução teve seu 

alcance alargado no decorrer do tempo, pois mesmo tendo sido expressamente previsto na 

Convenção de 1951, logo após a assinatura da Convenção, o princípio tinha força vinculante 

apenas no nível convencional, não englobando, na interpretação de muitas nações, a não 

rejeição na fronteira.121  

Nos últimos sessenta e oito anos, após a ocorrência de muitas situações 

dramáticas envolvendo a temática do refúgio, bem como, após o trabalho incessante das 

organizações internacionais na consolidação fundamentação jurídica de proteção aos 

refugiados, a interpretação mais ampla do Non-refoulement se estabeleceu.122 

Uma das provas do alargamento da competência do princípio do Non-refoulement 

é a sua previsão expressa em outros tratados e documentos internacionais contemporâneos e 

posteriores a Convenção de 1951. 

                                                 
118 GOODWIN-GILL, Guy S.The International Law of Refugee Protection. In: The Oxford Handbook of 

Refugee and Forced Migration Studies. Oxford Handbooks Online. 2014.  DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0021 
119 GOODWIN-GILL, Guy S.The International Law of Refugee Protection. In: The Oxford Handbook of 

Refugee and Forced Migration Studies. Oxford Handbooks Online. 2014.  DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0021 
120 GOODWIN-GILL, Guy S.The International Law of Refugee Protection. In: The Oxford Handbook of 

Refugee and Forced Migration Studies. Oxford Handbooks Online. 2014.  DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0021 
121 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University  

Press, 1998 
122 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University Press, 1998. 
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Um exemplo claro pode ser observado na menção do princípio no artigo 3º da 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, de 1984, quando afirma que: 

  

ARTIGO 3º 

1. Nenhum Estado Parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma 

pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma 

corre perigo de ali ser submetida a tortura. 

2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão 

em conta todas as considerações pertinentes, inclusive, quando for o caso, a 

existência, no Estado em questão, de um quadro de violações sistemáticas, graves e 

maciças de direitos humanos.123 

  

No contexto europeu, o princípio do Non-refoulement também recebe, pelo 

menos em parte, suporte jurídico. Esse suporte é materializado nos termos do artigo 3º da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), quando afirma que ‘’ninguém pode 

ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes’’.124 

Outrossim, sabe-se tal artigo tem sido interpretado como uma ‘’obrigação de 

prestar assistência humanitária em casos de violação grosseira dos direitos humanos por 

outros Estados’’.125  

Como bem salienta Duffy, diversamente da proteção contra o Refoulement na 

Convenção de 1951 sobre os Refugiados, o artigo 3.º da CEDH protege não apenas aqueles 

que são refugiados sob os termos da Convenção de 1951, mas sim, impede que qualquer 

pessoa seja enviada para um território onde enfrentaria um risco real de tortura, tratamento 

desumano ou degradante.126  

Nesse contexto, “os direitos conferidos pelo Artigo 3º são absolutos e não há 

exceções ou podem ser feitas derrogações, nem mesmo em casos de ameaça pública de 

emergência a vida da nação.’’127  

Outro ponto importante a mencionar é que, além da observância do Non-

refoulement direto, deve-se também evitar o “Refoulement em cascata’’, o que implica que os 

                                                 
123 BRASIL. Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 18 fev. 1991. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D0040.htm >. Acesso em: 24 abr.2019. 
124 CORTE EUROPEIA DE DIREITO HUMANOS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 1950. 

Disponível em: < https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf >. Acesso em: 24 abr.2019 
125 GOODWIN-GILL, Guy S..The refugee in international law. New York: Oxford University Press, 1998, 

p.125. 
126 DUFFY, Aoife, Expulsion to Face Torture? Non-refoulement in International Law. In:International Journal 

of Refugee Law. 2008. apud HOLM, Ingrid. Non-refoulement and national security. 2015. 46 f. Dissertação 

(mestrado em direito) -  Faculty of Law, Lund University, Lund(Suécia), 2015 
127 HOLM, Ingrid. Non-refoulement and national security. 2015. 46 f. Dissertação (mestrado em direito) -  

Faculty of Law, Lund University, Lund(Suécia), 2015 
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Estados, mesmo que não recebam as pessoas, devem garantir que aquelas que sejam 

requerentes do refúgio, ao chegarem no terceiro país para qual foram enviadas, tenham 

acesso a procedimentos justos e eficazes para determinar suas necessidades de proteção.128 

Sendo que, na prática, os Estados interessados poderiam, portanto, ser obrigados, se 

necessário, a assumir a responsabilidade pelo tratamento destes pedidos de asilo, com vista a 

respeitar este princípio.129 

 

Ademais, outro argumento frequentemente levantado pelas autoridades europeias 

para a recusa ao recebimento de embarcações é a questão da ameaça à soberania nacional que 

a flexibilização da política migratória pode gerar.  

Tal argumento será melhor aprofundado na próxima seção desse capítulo. 

Portanto, no momento, faz-se apenas sua menção como elemento compositor da conjuntura 

que permitiu a ocorrência do caso do navio Aquarius. 

Por fim, é importante ponderar que, apesar da atualidade do caso do navio 

Aquarius, a recusa do acolhimento de embarcações com migrantes entre a costa da Itália e de 

Malta é um fato que vem sendo criticado pelo ACNUR a quase dez anos.130  

É bem verdade que em dezembro de 2004, nas Conclusões que avaliam os 

progressos realizados no que tange à execução do programa de medidas de luta contra a 

imigração ilegal através das fronteiras marítimas dos Estados-Membros da União Europeia, 

apresentadas pelo Conselho da União Europeia, já havia menção ao tema do fluxo migratório 

internacional pelo mar. Observe-se: 

 

... the Council « invites the Commission to make an in-depth analysis of the existing 

international law instruments regarding illegal migration by sea which could 

identify the need for possible amendments to these international instruments to fill 

legal loopholes. Special attention should be paid to the rescue at high seas, in 

particular and where appropriate, linked with the Convention of Geneva and 

the asylum procedures in the Member States. It should also be explored whether 

                                                 
128 SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Annexe au Document de Travail des 

Services de la Commission. Étude sur les instruments de droit international pertinents en matière d'immigration 

clandestine par voie maritime. In: SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Study on 

the international law instruments in relation to illegal immigration by sea. SEC(2007) 691 final, 2007. 
129 SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Annexe au Document de Travail des 

Services de la Commission. Étude sur les instruments de droit international pertinents en matière d'immigration 

clandestine par voie maritime. In: SECRETARY-GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Study on 

the international law instruments in relation to illegal immigration by sea. SEC(2007) 691 final, 2007. 
130 UNHCR. UNHCR deeply concerned over returns from Italy to Libya. 2009. Disponível 

em:<https://www.unhcr.org/news/press/2009/5/4a02d4546/unhcr-deeply-concerned-returns-italy-libya.html>. 

Acesso em: 10 maio 2019. 
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a specific arrangement on this issue could be developed for the Mediterranean Sea 

»131 

(grifos nossos) 

 

Em meados de 2009, já era perceptível que a problemática tinha traços bastante 

peculiares, afetando as nações de forma diferente, mas sendo um conflito persistente entre 

algumas. Nesse sentido, o Alto Comissário da ONU para refugiados da época, António 

Gutierrez, já se manifestava sobre o tema, rogando que: 

 

[...] the Italian and Maltese authorities to continue to ensure that people rescued at 

sea and in need of international protection receive full access to territory and asylum 

procedures132 

   

A época, o ACNUR já alertava à comunidade internacional com relação a 

significativa mudança na política migratória italiana.133 Outrossim, também reforçava que a 

Líbia134, país para onde retornavam a maioria das embarcações, não tinha assinado a 

Convenção de 195l, nem tinha um sistema nacional em funcionamento para o processamento 

de pedidos de refúgio. 135 

Ademais, apesar de reconhecer o desafio da problemática apresentada ao governo 

italiano, o ACNUR não deixava de ressaltar o risco de violação ao princípio do Non-

refoulement, sempre reiterando que o mesmo não tem limitação geográfica.136 Observe-se os 

termos de uma dessas manifestações do ACNUR: 

 

                                                 
131  EUROPEAN COUNCIL BRUSSELS. Conclusions of the Presidency. Conclusions evaluating the progress 

made with regard to the implementation of the Programme of measures to combat illegal immigration across the 

maritime borders of the Member States of the European Union. 2004. apud. SECRETARY-GENERAL OF THE 

EUROPEAN COMMISSION. Study on the international law instruments in relation to illegal immigration 

by sea. SEC(2007) 691 final, 2007, p.3. 
132 UNHCR. UNHCR deeply concerned over returns from Italy to Libya. 2009. Disponível 

em:<https://www.unhcr.org/news/press/2009/5/4a02d4546/unhcr-deeply-concerned-returns-italy-libya.html>. 

Acesso em: 10 maio 2019. 
133 UNHCR. UNHCR deeply concerned over returns from Italy to Libya. 2009. Disponível 

em:<https://www.unhcr.org/news/press/2009/5/4a02d4546/unhcr-deeply-concerned-returns-italy-libya.html>. 

Acesso em: 10 maio 2019. 
134 A Líbia é um dos principais pontos de partida dos migrantes que pretendem se utilizar da rota do 

Mediterrâneo central, rota que envolve a costa italiana. As controvérsias entre os Estados que compõe essa rota 

são de longa data e apresentam grandes desafios às autoridades que lutam pela efetivação dos direitos dos 
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... while UNHCR appreciates the challenges which irregular migration poses to Italy 

and other EU countries, we remain seriously concerned that the policy now 

implemented by Italy undermines access to asylum in the European Union and 

carries with it the risk of violating the fundamental principle of non refoulement 

which is enshrined in the 1951 Convention relating to the status of refugees and in 

EU law as well as in other instruments of international human rights law. The non 

refoulement principle does not carry with it any geographical limitation. States are 

obliged to respect this principle wherever they exercise jurisdiction, including on 

the high seas.137 

 

O próprio Conselho da União Europeia, há bastante tempo, também reforça a 

importância do respeito às normas do Direito Internacional Humanitário e do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, em especial ao princípio do Non-refoulement, na 

condução das operações de resgate ou interceptação de embarcações no Mediterrâneo.138  

 Nesse contexto, é oportuno ressaltar o que a crítica feita por Violeta Moreno-

Lax139 no sentido de que os Estados-Membros da UE não lidam da forma mais adequada com 

a migração de barcos, visto que, apesar de tanto o direito internacional, como o europeu, 

imporem uma série de obrigações aos Estados-Membros da UE relativamente a pessoas em 

perigo no mar, a sua implementação efetiva é limitada pela forma como as referidas normas 

estão a ser interpretadas.  

Segundo Violeta Moreno-Lax, o problema é agravado pelo fato de que a lei do 

mar não estabelece precisamente onde os resgatados devem ser desembarcados, nem aloca 

claramente a responsabilidade a seu respeito, pois, nos termos em que constam nas 

Convenções Marítimas, faz-se apenas necessário que o comandante do navio e os Estados 

participando da operação de resgate determinem “A Place of Safety’’' apropriado, levando em 

conta as circunstâncias relevantes.140  

Não há, portanto, determinação específica do local para desembarque dos 

resgatados. Existe apenas uma lista com as características necessárias para que um local 

possa ser considerado seguro.  

Dentre as características de um local seguro, pode-se salientar que: 
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A place of safety is a location where rescue operations are considered to terminate, 

and where: 

- the survivors’ safety or life is no longer threatened; 

- basic human needs (such as food, shelter and medical needs) can be met; 

and 

- transportation arrangements can be made for the survivors’ next or final 

destination. (para. 6.12)141 

 

 

Apesar da pouca especificidade dos termos empregados nas convenções que 

regulam o tema, o ACNUR é bem claro quando defende que, em conformidade com as 

práticas internacionais estabelecidas, escoradas pelos instrumentos internacionais relevantes, 

as pessoas resgatadas no mar devem normalmente ser desembarcadas no próximo porto de 

escala. Inclusive, devendo-se aplicar referida prática no caso de requerentes de asilo 

resgatados no mar. 142 

Nas circunstâncias de afluxo em larga escala, os requerentes de asilo resgatados 

no mar deveriam ser sempre admitidos, pelo menos temporariamente. Os Estados deveriam 

ajudar a simplificar o seu desembarque, agindo em conformidade com os princípios da 

solidariedade internacional e da partilha de responsabilidades na concessão de oportunidades 

de reassentamento.143 

Não se pode deixar de mencionar também as controvérsias envolvendo o conceito 

de terceiro país seguro144, que apesar de possuir previsão normativa ainda ocasiona muitas 

situações desafiadoras. Observe-se o que ACNUR pondera sobre a questão: 

 

As highlighted by the preamble to the 1951 Convention and a number of 

Conclusions adopted by UNHCR’s Executive Committee,[...] satisfactory solutions 

to the problems of refugees cannot be achieved without international cooperation. 

                                                 
141 UNHCR. Rescue at sea, a guide to principles and practice as applied to migrants and refugees. 

Disponível em: <https://www.unhcr.org/publications/brochures/450037d34/rescue-sea-guide-principles-

practice-applied-migrants-refugees.html>. Acesso em 10 maio 2019. 
142 UNHCR. Asylum-Seekers in Distress at SeaProblems Related to the Rescue of Asylum-Seekers in 

Distress at Sea No. 23 (XXXII) - 1981. 1981. Disponível em: < 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c4344/problems-related-rescue-asylum-seekers-distress-sea.html>. 

Acesso em: 11 maio 2019. 

143 UNHCR. Asylum-Seekers in Distress at SeaProblems Related to the Rescue of Asylum-Seekers in 

Distress at Sea No. 23 (XXXII) - 1981. 1981. Disponível em: < 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c4344/problems-related-rescue-asylum-seekers-distress-sea.html>. 

Acesso em: 11 maio 2019. 

144 “A third country can only be designated as a safe third country if it fulfills four conditions relating to safety 

and asylum practices in the third country4: (a) life and liberty are not threatened on account of race, religion, 

nationality, membership of a particular social group or political opinion; (b) the principle of non-refoulement in 

accordance with the Geneva Convention is respected; (c) the prohibition of removal, in violation of the right to 

freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment as laid down in international law, is respected; 

and(d) the possibility exists to request refugee status and, if found to be a refugee, to receive protection in 

accordance with the Geneva Convention.” UNHCR – REFWOLRD. The safe third country concept. 

Disponível em: < https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bab55e22>. Acesso em 23 jun 2019. 



57 
 

 

The primary responsibility to provide protection remains with the state where the 

claim is lodged. Transfer of responsibility for an asylum application might be 

envisaged in some circumstances, but only between states with comparable 

protection systems, on the basis of an agreement which clearly outlines their 

respective responsibilities. By contrast, the concept of safe third country as defined 

in the Directive rests on a unilateral decision by a state to invoke the responsibility 

of another state to examine an asylum claim. Application of this concept is, 

therefore, less preferable to such multilateral agreements,[...]which ensure access to 

effective protection for asylum seekers under legally-defined conditions.[...] Under 

both kinds of arrangement, the third country should expressly agree to admit the 

applicant to its territory and to consider the asylum claim substantively in a fair 

procedure.145 

 

Nesse contexto, o fato de até o presente momento a questão, quanto à definição 

de termos mais específicos para o desembarque dos resgatados, não ter sido resolvida, 

tornou-se uma escolha política, haja vista a apreensão que alguns Estados europeus têm de 

que a resolução da lacuna possa desencadear um fluxo migratório maior ainda.146  

Contudo, como Moreno-lax defende que: 

 

... EU Member States must secure to everyone within their jurisdiction the rights 

and freedoms they derive from human rights instruments and EU law. Reasons of 

political convenience or economic cost do not exempt from this obligation. The fact 

that compliance may attract protection seekers and possibly cause a rise in the 

number of asylum applications does not excuse Member States from organising 

their border control systems in such a way that they can meet their 

responsibilities.147 

 

O esclarecimento dessa importante lacuna, determinando o porto mais apropriado 

para o desembarque após resgate no mar ou interceptação, bem como a questão conexa da 

partilha, entre os Estados participantes, das responsabilidades relativas à proteção de pessoas 

interceptadas ou resgatadas buscando proteção internacional,148 seria de grande valia para que 

se evitasse a repetição de situações como a do Aquarius.  

De fato, na prática, o Conselho da União Europeia reconhece que “the 

determination of the most appropriate place for the disembarkation of those persons puts the 
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burden on the designated State for examining the needs of protection of the asylum seekers 

who find themselves amongst the persons rescued or intercepted.’’149 

Desse modo, percebe-se que houve ofensa ao princípio do Non-refoulement na 

forma como as autoridades italianas lidaram com a situação, tendo em vista que 

primeiramente se recusaram ao recebimento do navio, sem realizar qualquer análise quanto 

ao Status dos tripulantes, e, posteriormente, reconduziram o navio Aquarius e seus 

tripulantes, sem considerar os inúmeros riscos da viagem, para outro país, que embora 

membro da União Europeia, tem o histórico de manter os requerentes de refúgio em uma 

forma de cárcere privado, enquanto esperam a análise de seu pedido.150 

3.2. O desafio das nações na manutenção da soberania estatal na perspectiva de respeito 

ao arcabouço normativo internacional. 

 

A conjuntura atual da Itália apresenta reflexos diretos na condução da política 

migratória. Após ter conseguido frustrar a reforma do Regulamento de Dublin e ter ameaçado 

expulsar 500.000 imigrantes irregulares, concentram-se agora as autoridades italianas em 

pressionar a União Europeia (EU) para que alivie a Itália do peso dos últimos tempos, visto 

que houve mais de 630.000 desembarques nos últimos cinco anos. 151 

Para ilustrar essa situação, vale a pena pôr em evidência o que fora dito pelo 

ministro de assuntos internos da Itália, Matteo Salvini, pertencente ao partido italiano de 

extrema direita Lega Nord, em um de seus diversos posicionamentos polêmicos sobre a 

resolução do Aquarius e a crise migratória como um todo, quando reitera ser uma vitória o 

fato da embarcação com um número relevante de migrantes ter sido aceita por outro país, que 

não a Itália, dado que a Itália não poderia mais suportar o peso do controle dos fluxos 

migratórios sozinha. 152 
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O teor do discurso do ministro italiano vem se repetindo nos discursos e, 

reflexamente, políticas adotadas por muitas outras autoridades europeias, principalmente, 

daquelas que representam nações em situação crítica na crise migratória. Todavia, é 

importante ressaltar que a rejeição de embarcações com migrantes não é um fenômeno novo 

no contexto europeu, muito menos é um fenômeno exclusivamente italiano.  

Como breve exemplo do alegado, pode-se citar o que ocorreu na mesma semana 

em que se passou o caso com o navio Aquarius: 232 pessoas que tinham sido resgatadas pela 

ONG alemã Sea Watch chegaram à região italiana da Reggio Calabria depois de quatro dias 

no mar. As pessoas tinham se dirigido a Itália, em razão das autoridades de Malta terem lhes 

negado o desembarque. Em razão disso, a Itália aceitou acolhê-los.153 Nesse contexto, sabe-se 

que a rigidez da política migratória é justificada pelos Estados como ferramenta de proteção à 

soberania nacional. 

Contudo, é oportuno ressaltar que, embora a segurança nacional seja um interesse 

legítimo dos Estados, visto que os países têm o dever de proteger seu território e sua 

população. Esses mesmos Estados, ao compactuarem com a assinatura de tratados e 

convenções de direitos humanos e de questões relativas a refugiados, assumiram obrigações 

internacionais que incluem a proteção internacional a estas pessoas.154   

Impende relembrar que a adesão dos Estados aos tratados internacionais é 

espontânea, portanto, desse comprometimento decorre ser necessário e pertinente realizar 

uma análise acurada no momento da sobreposição da segurança nacional em detrimento da 

proteção dos direitos humanos de refugiados e solicitantes de refúgio.155  

Além disso, quanto à força da aplicação das normas de direitos humanos, ressalta-

se que “although jurisdiction in international law is generally framed territorially, 

extraterritoriality does not prevent human rights obligations from being engaged in particular 

circumstances.’’156  
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Outrossim, salienta-se, também, que o gozo de algumas prerrogativas 

fundamentais aos Direitos Humanos, como o princípio do Non-refoulement, não tem 

limitação geográfica, devendo ser respeitadas por todos os países, inclusive, por aqueles que 

não são partes contratantes da Convenção de 1951.157  

Nesse sentido, é sobremodo importante assinalar o que é defendido por Flávia 

Piovesan158 quando, ponderando sobre a universalidade e relatividade dos direitos humanos, 

afirma que: 

.... alcança novo vigor em face do movimento internacional dos direitos humanos, 

na medida que tal movimento flexibiliza as noções de soberania nacional e 

jurisdição doméstica, ao consagrar um parâmetro internacional mínimo, relativo à 

proteção dos direitos humanos, aos quais os Estados devem se conformar. 

  

No observar de Joana de Angelis Galdino Silva:159  

 

... a partir do momento no qual um Estado não permite a entrada de estrangeiros em 

seu território – considerando-se aqui estrangeiros como pessoas que estão buscando 

refúgio – por estarem sendo perseguidas ou sofrendo o temor de perseguição, há 

evidente violação de direitos humanos. O fechamento de fronteiras pelos Estados, 

sob qualquer justificativa, vedando o ingresso de pessoas que solicitam o refúgio, 

viola o princípio do non-refoulement. 

[...] 

O fechamento de fronteiras pelo Estado decorre de seu poder soberano, sendo um 

ato válido e possível, mesmo que implique violação de direitos humanos e, 

especificamente, desrespeito ao já citado princípio do non-refoulement. Ou seja, o 

Estado pode fechar suas fronteiras, mas se o fizer estará violando princípio 

internacional consagrado em farto elenco de instrumentos internacionais de 

proteção e, ainda, descumprindo normas fundamentais de direitos humanos.160  
   

 

Dessa forma, é reforçada a ideia que o fechamento de fronteiras não pode ocorrer 

arbitrariamente sob a alegação de defesa da soberania nacional, sendo cabível apenas em 

causas singulares, quando os motivos de perseguição não são reais ou suficientes e o 

solicitante de refúgio se adequa às cláusulas de exclusão.161 
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No entanto, à medida que as ameaças à segurança global se tornam mais 

complexas, os Estados parecem estar cada vez mais dispostos a aceitar que pode haver 

exceções para o Non-refoulement.162  

Nos termos do relato de Ingid Holm, existem vários casos de tribunais 

domésticos, bem como, de tribunais regionais e internacionais em que muitos Estados 

aplicam um ‘‘Balancing Act’’ entre o direito do indivíduo e a segurança nacional do Estado. 

O fato de tal equilíbrio ser ou não permitido pode gerar uma série de repercussões para o 

futuro da proteção dos refugiados.163 

Um exemplo claro de aplicação desse ‘‘Balancing Act’’ ocorre na Austrália. A 

Austrália tem uma política imigratória bastante inflexível, especialmente em relação à 

chegada de migrantes irregulares pelas vias marítimas, sendo que estes, na maioria dos casos, 

são interceptados e levados para centros de detenção offshore, onde os solicitantes de refúgio 

ou requerentes de proteção internacional exteriorizam seus pedidos e esperam a decisão do 

governo australiano.164 

Contudo, não se pode esquecer que, a despeito de existir enquadramento 

normativo que eventualmente permita a relativização do princípio - artigo 33, inciso II da 

Convenção de 1951 - os Estados não podem agir arbitrariamente na verificação dos casos, 

visto que deve haver motivos razoáveis para considerar o refugiado como um perigo para a 

segurança do país acolhedor. 165 

Nesse sentido, entende-se que a Convenção sobre Refugiados implicitamente 

exige que os Estados executem procedimentos de determinação do status de refugiado.166 

Inclusive, está previsto no Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
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Status and Guidelines on International Protection167 que, a fim de permitir que os Estados 

partes na Convenção implementem suas disposições, os refugiados devem primeiramente ser 

identificados. 

Dessa forma, o processo de análise do caso conduzido pelas autoridades 

competentes deve avaliar o perigo potencial de cada indivíduo e deve apoiar a sua conclusão 

com evidências.168 

Portanto, é possível concluir que a recusa arbitrária ao acolhimento de um grupo 

de pessoas, sem analisar especificamente o caso de cada uma, sob a mera alegação de 

proteção à soberania nacional, configura-se em desencontro com as normas internacionais, 

pois além de desrespeitar a previsão de análise individualizada de cada pleito de refúgio, 

totalmente desconsidera a possibilidade de desrespeito ao Non-refoulement. 

Depois de analisado os pormenores do caso do navio Aquarius, bem como, feito 

um estudo do caso sob a ótica do princípio do Non-refolement, analisando se seriam ou não 

justificáveis as atitudes das autoridades que rechaçaram a acolhida da embarcação sob o 

argumento de defesa da soberania nacional, faz-se necessário, portanto, estudar como o 

princípio do Non-refolement e demais normas estão sendo aplicadas pelas cortes 

internacionais, para que posteriormente se possa analisar como tais normas seriam aplicadas 

no caso estudado na presente pesquisa. 

No próximo capítulo é feito um estudo jurisprudencial de um caso semelhante ao 

do navio Aquarius. Busca-se entender como as Corte Europeia de Direitos Humanos está 

aplicando o princípio do Non-refoulement no julgamento de casos envolvendo migrantes e 

refugiados que tentam ingressar pela via marítima. Faz-se, ainda, um estudo sobre a 

perspectiva de possíveis efeitos jurídicos a serem obtidos do caso do Aquarius, bem como, 

analisa-se como esses efeitos seriam aplicados na perspectiva da governança internacional 

conflitiva.  
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168 LAUTERPACH, Sir Elihu; BETHLEHEM, Daniel. The scope and content of the principle of non-

refoulement: Opinion, 2003. In: Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on 

International Protection, Cambridge University Press, 2003. apud  HOLM, Ingrid. Non-refoulement and 

national security. 2015. 46 f. Dissertação (mestrado em direito) -  Faculty of Law, Lund University, 

Lund(Suécia), 2015. 
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4 RESPONSABILIZAÇÃO INTERNACIONAL: QUAIS OS EFEITOS JURÍDICOS 

DA NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT E DAS DEMAIS 

NORMAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS EM CASOS COMO O DO 

NAVIO AQUARIUS? 

 

Para entender quais efeitos jurídicos podem ser gerados a partir de uma situação, 

faz-se necessário o conhecimento dos aspectos fáticos relativos à situação, bem como, de 

todo o arcabouço jurídico aplicável aos fatos.  

Nos capítulos anteriores foi apresentada uma breve síntese da base teórica das 

normas de direito internacional aplicável à situação dos migrantes e refugiados que tentam 

ingressar em território estrangeiro pela via marítima. Ressalta-se, nesta oportunidade, a força 

de norma Jus Cogens do Princípio do Non-refoulement, outrossim, salienta-se a vinculação 

dos Estados, partes da Convenção de 1951 e das demais convenções de Direitos Humanos, 

aos termos dos tratados e à possibilidade de responsabilização pelo seu não cumprimento. 

Da mesma forma, no decorrer do texto foram também esclarecidas as 

circunstâncias fáticas do caso do navio Aquarius, caso prático escolhido como situação-

problema da pesquisa. Além disso, foram suscitadas as principais discussões que se 

originaram de sua ocorrência. Reitera-se, nesta oportunidade, a discussão sobre qual seria o 

Estado responsável pelo resgate dos navegantes da embarcação, outrossim, salienta-se, 

também, a discussão sobre a manutenção da soberania nacional no contexto de proteção às 

normas do Direito Internacional.   

Nesse sentido, pretende-se neste momento analisar quais as possíveis 

consequências jurídicas a serem obtidas da situação fática ocorrida na perspectiva do Direito 

Internacional. Poderia a Itália ser responsabilizada pelo não recebimento de uma embarcação 

com migrantes, haja vista não ter feito a identificação dos seus status e não ter lhes permitido 

o acesso ao requerimento de refúgio, caso fosse necessário? Como seriam efetivados os 

efeitos jurídicos oriundos da situação sob a ótica da governança conflitiva internacional? 

Para compreender os efeitos práticos do caso analisado, necessário se faz estudar 

o que já foi produzido a título de jurisprudência sobre o assunto pela Corte Europeia de 

Direitos Humanos. Afinal, com base no conteúdo dos casos julgados, pode-se ter uma noção 

de como os aplicadores do direito vêm aplicando as normas do Direito Internacional em casos 

semelhantes ao estudado na presente pesquisa. 
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 Haja vista o fato ter se passado na circunscrição de competência da Corte 

Europeia de Direitos Humanos169, em razão de envolver o ato de país membro da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos170, analisa-se neste primeiro momento um julgado da 

mencionada corte de um caso semelhante ao do navio Aquarius, buscando estudar o desafio 

jurisprudencial que a securitização171 do fenômeno migratório impõe na perspectiva de 

aplicação das normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos lato sensu. 

Em segundo momento, faz-se uma análise da perspectiva de efetivação desses 

possíveis efeitos a serem obtidos do caso Aquarius, buscando compreender como esses 

efeitos seriam aplicados na ótica da governança internacional conflitiva no contexto da crise 

migratória. 

4.1. O desafio jurisprudencial que a securitização do fenômeno migratório impõe na 

perspectiva de aplicação das normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos lato 

sensu. 

 

Um caso bastante emblemático da aplicação do princípio do Non-refoulement no 

julgamento de migrantes resgatados no mar é o Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy, 

processo nº 27765/09, julgado na Corte Europeia de Direitos Humanos em 2012. 

                                                 
169  ‘’A Corte é um órgão com competência jurisdicional, responsável pelo julgamento de casos que envolvam 

violação dos direitos civis e políticos salvaguardados na Convenção Européia dos Direitos Humanos, tal como o 

art. 3º, que dispõe sobre a proibição de tortura e outros tratamentos ou penas desumanas e degradantes. Qualquer 

cidadão europeu ou Estado participante pode recorrer diretamente à Corte Européia, sem necessidade de prévia 

análise e ou conhecimento do caso pelo Tribunal de qualquer dos países.  Suas decisões têm caráter vinculante 

para os Estados submetidos à sua jurisdição. Em mais de meio século de existência a Corte Européia já proferiu 

mais de 10 mil julgamentos e levou alguns governos a mudarem suas legislações e práticas administrativas em 

diversas áreas. A jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos fez da Convenção Européia um 

instrumento dinâmico para enfrentar os crescentes desafios, consolidando o Estado de Direito e a democracia na 

Europa.’’ HOROSTECKI, Rosana Gavina Barros. Corte Europeia de Direitos Humanos: História, Composição, 

Competência e Jurisdição. In: Publicações da Escola da AGU,v. 9, n. 1,  p.199-210, 2017.  
170 O artigo 19° da Convenção Europeia de Direitos do Homem prevê a criação de uma corte superior. Observe-

se: ‘’A fim de assegurar o respeito dos compromissos que resultam, para as Altas Partes Contratantes, da 

presente Convenção e dos seus protocolos, é criado um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a seguir 

designado ‘o Tribunal’, o qual funcionará a título permanente.’’ CONSELHO EUROPEU. Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem. 1950. Disponível em: 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em 19 maio 2019. 
171 “Designação [...] dada pelos teóricos da Escola de Copenhague, os quais classificaram a securitização como 

um fenômeno intersubjetivo, cuja ameaça é construída/constituída pela retórica dos atores securitizadores. Para 

que a securitização seja viável, fazem-se necessárias a presença de um discurso securitizador proferido pelos 

atores securitizadores, e a aceitação desse pelo público (audiência).‘’ AZEVEDO, Adriana Neves Gomes de. 

Impactos no processo de securitização da política de imigração da União Europeia: de Trevi à atualidade. 

2017. 164 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais.Belo Horizonte, 2017, p.11-12. 
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O caso tem uma importância simbólica por ter sido “o primeiro levado à Corte 

Europeia de Direitos Humanos com uma sentença condenatória construída sobre o argumento 

do caráter universal e cogente do Non-refoulement’’172. 

Nesse sentido, ressalta-se que para o Alto Comissariado da ONU para 

Refugiados, o ACNUR, o julgamento representou: 

 

[...] uma orientação importante sobre a linha de conduta dos países europeus em 

suas políticas de controle fronteiriço e práticas de intercepção, representando um 

ponto de virada em relação às responsabilidades dos Estados e à administração dos 

fluxos migratórios mistos.173 

 

Em linhas gerais, salienta-se como ponto crucial do caso o fato de que fora 

constatado a afronta do princípio do Non-refoulement, mesmo tendo os fatos ocorrido em 

alto-mar. Nesse sentido, em sede de decisão, foi concluído que houve descumprimento da 

norma, resultando na obrigação de indenizar pecuniariamente os refugiados. 

O caso tem como parte demandante onze cidadãos da Somália e treze cidadãos da 

Eritreia que ajuizaram ação em face da República Italiana em 26 de maio de 2009. 174 Os 

demandantes faziam parte de um grupo, de aproximadamente duzentos indivíduos, que 

abandonou a Líbia a bordo de três embarcações, com o objetivo de chegar à costa italiana.  

No dia 6 de maio de 2009, quando as embarcações se encontravam a uma 

distância de 35 milhas náuticas ao sul da ilha de Lampedusa, dentro da área de 

responsabilidade do Serviço de Busca e Salvamento maltês, foram interceptadas por três 

navios do Serviço de Vigilância Aduaneira da Polícia Italiana, a Guardia di Finanza, e da 

Guarda Costeira Italiana. 175 

 Os passageiros das embarcações interceptadas foram transferidos para navios 

militares italianos e foram levados de volta para Trípoli. Os demandantes relataram que, 

durante a travessia, as autoridades italianas não informaram o seu destino verdadeiro, 

                                                 
172 SILVA, Joana de Angelis Galdino. O Direito a Não Devolução e o Reconhecimento do Non-refoulement 

como norma jus cogens. 2015. 176 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 

2015, p.118. 
173 ACNUR. Corte de Estrasburgo toma decisão histórica sobre retornos forçados no Mar Mediterrâneo. 

2012. Disponível em:<https://www.acnur.org/portugues/2012/02/23/corte-de-estrasburgo-toma-decisao-

historica-sobre-retornos-forcados-no-mar-mediterraneo/>. Acesso em 25 maio 2019. 

174 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019 
175 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019 



66 
 

 

tampouco tentaram identificá-los. Todos os seus pertences pessoais, incluindo seus 

documentos identificatórios, foram confiscados pelos militares.176  

Chegando ao porto de Trípoli, após uma viagem de dez horas, os imigrantes 

foram entregues às autoridades líbias. Nessa oportunidade, segundo os demandantes, estes se 

opuseram ao desembarque, todavia, apesar disso, foram forçados a abandonar os navios 

militares italianos. 177 

A época do ocorrido, as autoridades italianas alegaram que a operação para 

interceptação de embarcações em alto mar e entrega de imigrantes à Líbia foram 

consequências da entrada em vigor, em 4 de fevereiro de 2009, de acordos bilaterais com a 

Líbia.178 Os acordos teriam sido fruto de uma mudança decisiva na estratégia abordada na 

luta contra a imigração ilegal.  

Como fundamentação jurídica para o ajuizamento da ação, os demandantes 

alegaram, em síntese, que a deportação à Líbia, por parte das autoridades italianas, violou o 

art. 3 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem179 e o art. 4 do Protocolo nº 4 da 

mencionada convenção180. Outrossim, também foi alegada a falta de recursos legais que 

preencham os requisitos do art. 13 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.181 

Nesse sentido, quanto aos argumentos relativos à violação ao art. 3 da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, os demandantes relataram que foram vítimas de uma 

devolução arbitrária, na qual implicaria uma violação aos termos da Convenção. Além disso, 

                                                 
176 UNHCR. UNHCR interviews asylum seekers pushed back to Libya. 2009. Disponível em:< 

www.unhcr.org/4a5c638b6.html>. Acesso em 25 maio 2019. 
177 Importante destacar que: ‘’during interviews UNHCR heard disturbing accounts alleging that force was used 

by Italian personnel during the transfer to the Libyan vessel’’. UNHCR. UNHCR interviews asylum seekers 

pushed back to Libya. 2009. Disponível em:< www.unhcr.org/4a5c638b6.html>. Acesso em 25 maio 2019. 
178 No decorrer do ano de 2009, a Itália realizou nove operações em alto mar para a interceptação de imigrantes 

ilegais, em conformidade com os acordos bilaterais assinados com a Líbia.  EUROPEAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 27765/09. 2012. Disponível em: 

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 maio 2019 
179 ‘’ARTIGO 3°. Proibição da tortura. Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos 

desumanos ou degradantes.’’ CONSELHO EUROPEU. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 1950. 

Disponível em: <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em 19 maio 2019. 
180 ‘’ARTIGO 4°. Proibição de expulsão colectiva de estrangeiros São proibidas as expulsões colectivas de 

estrangeiros.’’ CONSELHO EUROPEU. Protocolo nº4 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. In: 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 1950. Disponível em: 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em 19 maio 2019. 
181 ‘’ARTIGO 13°. Direito a um recurso efectivo. Qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na 

presente Convenção tiverem sido violados tem direito a recurso perante uma instância nacional, mesmo quando 

a violação tiver sido cometida por pessoas que actuem no exercício das suas funções oficiais.’’ CONSELHO 

EUROPEU. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 1950. Disponível em: 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em 19 maio 2019. 
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afirmam que lhes fora negada a oportunidade de impugnar sua devolução à Líbia, bem como 

solicitar proteção internacional às autoridades italianas. 182 

Não tendo os interceptados recebido qualquer informação sobre o seu destino 

real, muitos acreditaram, inclusive, durante toda a viagem a bordo dos navios italianos, que 

estavam sendo levados à Itália.183 Durante o percurso não foram tomadas as medidas 

necessárias para identificar os imigrantes interceptados, tal como não foram recolhidas as 

informações pessoais para avaliação do status de cada pessoa. Não havendo, portanto, a 

possibilidade de apresentar qualquer pedido formal de asilo. 184 

À medida que os navios foram se aproximando da costa da Líbia, os postulantes e 

um número significativo de outros imigrantes, pediram para não serem deixados no porto de 

Trípoli, de onde tinham fugido antes. Pediram para serem levados à Itália. 185 

De acordo com os postulantes, a decisão de devolver à Líbia os imigrantes 

irregulares interceptados em alto mar, fora uma escolha verdadeiramente política da Itália, 

cujo objetivo era atribuir à polícia a principal responsabilidade no controle de imigração 

irregular, ignorando a proteção dos direitos fundamentais das pessoas envolvidas.186 

Em sua defesa, o governo da Itália reiterou que os interceptados foram enviados à 

Líbia em conformidade com os acordos bilaterais assinados pelos dois países entre os anos de 

2007 e 2009. Esses acordos vieram como uma reação aos crescentes fluxos migratórios da 

África para a Europa, sendo assinados em espírito de cooperação na luta contra a imigração 

ilegal.187 

Nessa oportunidade, a defesa levantou o argumento as próprias instituições da 

União Europeia incentivariam, em muitas ocasiões, a cooperação entre os países do 

Mediterrâneo, a fim controlar a imigração e combater a criminalidade associada à imigração 

                                                 
182 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
183 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
184 UNHCR. UNHCR interviews asylum seekers pushed back to Libya. 2009. Disponível em:< 

www.unhcr.org/4a5c638b6.html>. Acesso em 25 maio 2019. 
185 Conforme consta no relato do caso: ‘’The applicants affirmed that they had quite clearly expressed their 

wish not to be handed over to the Libyan authorities ‘’. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of 

Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 27765/09. 2012. Disponível em: 

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 maio 2019. 
186 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
187 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
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ilegal. Foi feita referência, em particular, a resolução do Parlamento Europeu n. 2006/2250 e 

ao Pacto Europeu sobre a Imigração e Asilo, aprovado pelo Conselho da União Europeia em 

24 de setembro de 2008.188 

 As autoridades italianas alegaram ainda que os demandantes não expressaram em 

momento algum, durante a travessia até a Líbia, a intenção de solicitar asilo político ou 

qualquer outra forma de proteção internacional. Nesse sentido, reiteraram que o simples fato 

dos demandantes terem pedido para não serem entregues às autoridades líbias não poderia ser 

interpretado como uma solicitação de asilo. 189 

Ademais, a Itália afirmou que a Líbia seria um país seguro, dado que ratificou o 

Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção das 

Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, a Convenção da União Africana sobre os Refugiados, e também é Estado 

membro da Organização Internacional para a Migração (OIM), apesar de não ser parte da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. 190 

Quanto aos argumentos relativos à violação ao art. 4 do Protocolo n. 4, vale a 

pena ressaltar que os postulantes ressaltaram que o objetivo principal por trás da proibição de 

expulsões coletivas seria impedir a devolução forçada de grupos de estrangeiros. Essa 

proibição também se aplicaria àquelas medidas destinadas a repelir os imigrantes em alto mar 

sem nenhum tipo de decisão formal prévia.191 

Para os demandantes, sua devolução à Líbia, feita sem quaisquer identificação ou 

investigação prévias sobre suas circunstâncias pessoais, constituiu uma medida de expulsão 

que foi, essencialmente, coletiva. 192 

Nessa oportunidade, convém ressaltar que “the military personnel aboard the 

Italian warships were not adequately trained to conduct individual interviews and were not 

                                                 
188 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
189 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019.  
190 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
191 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
192 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
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assisted by legal advisers or interpreters who could have helped them ascertain the particular 

circumstances.’’193 

Para esse aspecto da argumentação, a Itália afirmou que a aplicabilidade da 

disposição do art. 4º do Protocolo n. 4 somente seria possível em caso de expulsão de pessoas 

que se encontrem em um território do Estado, tendo atravessado ilegalmente a fronteira. No 

caso em questão, a medida não fora uma expulsão, mas na verdade, uma mera recusa em 

autorizar indivíduos a entrar no país. 194 

Por fim, quanto ao argumento da falta de recursos legais que preencham os 

requisitos do art. 13 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Os demandantes 

alegaram que as operações de interceptações de indivíduos, feitas em alto mar por 

autoridades italianas, não estavam previstas na lei e nem sujeitas a um possível controle de 

legalidade por parte de uma autoridade nacional. Em razão disso, os demandantes teriam sido 

privados da oportunidade de apresentar um recurso contra a devolução à Líbia e de alegar a 

violação das normas de Direito Internacional.195 

Nesse aspecto, a parte demandada afirma que, tendo em vista que os fatos 

aconteceram a bordo de navio, seria impossível garantir aos demandantes o acesso a um 

tribunal nacional. Além disso, no fim das contas, os demandantes acabaram por receber o 

status de refugiados por parte do ACNUR, podendo, assim, entrar em território italiano a 

qualquer momento e exercer os seus direitos em virtude da Convenção, incluindo o direito de 

apresentar um recurso ante as autoridades judiciais. 196 

Além dos argumentos levantados pelos polos ativo e passivo da ação, foi 

permitida a intervenção de diversas organizações não governamentais, assim como, outras 

organizações internacionais de defesa dos Direitos Humanos197 no curso do processo, como 

                                                 
193 MORENO-LAX, Violetta. Hirsi Jamaa and Others v Italy. 2012. P. 574 -598. In: Human Rights Law 

Review. Oxford University Press, 2012, p.589. 
194 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
195 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
196 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
197 ‘’Written observations were also received from the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees, Human Rights Watch, the Columbia Law School Human Rights Clinic, the AIRE Centre, Amnesty 

International and the International Federation for Human Rights, acting collectively, which had been given leave 

to intervene by the President of the Chamber (Article 36 § 2 of the Convention). Observations were also 

received from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, which had been given 

leave to intervene by the President of the Court. The Office of the United Nations High Commissioner for 
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terceiros interessados, a fim de trazer à corte informações e dados que poderiam esclarecer a 

veracidade da força dos argumentos trazidos, em razão das circunstâncias que cercavam o 

caso.  

Na apreciação do caso, a Corte Europeia de Direitos Humanos proferiu decisão 

histórica, pois fora construída sobre o argumento do caráter universal e cogente do princípio 

do Non-refoulement. 

Em sede de decisão, a Corte reconheceu que os Estados europeus estão 

enfrentando dificuldades consideráveis para lidar com o crescente fluxo de imigrantes e 

requerentes de asilo. Não se podendo subestimar o peso e a pressão que esta situação 

representa para os Estados, agravados por um contexto marcado pela crise econômica. 

Reconheceu, ainda, que está particularmente consciente das dificuldades relacionadas ao 

fenômeno da imigração pelo mar, dado que geram complicações adicionais para os Estados 

na hora de controlar as fronteiras na Europa meridional. 198 

A Corte EDH, porém, ressaltou que os direitos protegidos pelo art. 3º da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem têm caráter absoluto, não podendo um Estado se 

eximir de suas obrigações derivadas na sua disposição. A Corte reiterou que o resguardo 

contra tratamentos desumanos e degradantes, previstos no art. 3º, impõe aos Estados a 

obrigação de não expulsar um indivíduo que, num determinado país receptor, se encontraria 

exposto a perigo real de ser submetido a tais tratamentos. 199 

Nesse sentido, o tribunal reconheceu que a situação na Líbia era 

internacionalmente conhecida e facilmente comprovada por meio de múltiplas fontes. 

Portanto, considerou que as autoridades italianas sabiam ou deveriam saber que, quando os 

demandantes foram expulsos como imigrantes irregulares à Líbia, seriam expostos a 

tratamentos contrários à Convenção200 

Segundo o TEDH, a Itália não poderia se eximir de suas responsabilidades 

invocando obrigações derivadas de seus acordos bilaterais assinados com Líbia. A 

                                                                                                                                                        
Refugees was also given leave to participate in the oral proceedings.” EUROPEAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 27765/09. 2012. Disponível em: 

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 maio 2019. 
198 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy. Application no. 

27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
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27765/09. 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-109231"]}>. Acesso em 22 

maio 2019. 
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responsabilidade italiana continuaria existindo, mesmo que esta tenha se comprometido a 

cumprir acordos assinados depois da entrada em vigor da Convenção e seus Protocolo.201 

Nesse contexto, salienta Moreno-lax que: 

 

The absence of sufficient procedural safeguards in the receiving State to prevent 

indirect refoulement should equally lead to the suspension of the removal. States 

Parties to the ECHR can neither perform the refoulement themselves nor expose the 

person to a real risk of ill-treatment that may eventually materialise as a result of a 

chain of return through one or more intermediary States. 202 

 

Quanto ao fato dos interceptados não terem ou não se manifestado quanto ao 

perigo a que seriam impostos em território líbio, o TEDH considerou que seria de 

responsabilidade das autoridades italianas o dever de investigar o nível de periculosidade ao 

qual os interceptados estariam expostos. 203 

Não haveria, portanto, legitimação nas normas internacionais, principalmente em 

razão do Princípio do Non-refoulement, consagrado no art. 19 da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, para a devolução das pessoas resgatadas à Líbia. 204 

Quanto ao argumento de violação do art. 4º do Protocolo nº 4, a Corte reiterou a 

definição para expulsão coletiva de estrangeiros, produzida pela comissão responsável no 

caso Henning Becker contra Dinamarca (núm. 7011/75, decisão de 3 de outubro de 1975). 

Observe-se os termos da definição: 

 

The ‘collective expulsion of aliens’ as being ‘any measure of the competent 

authority compelling aliens as a group to leave the country, except where such a 

measure is taken after and on the basis of a reasonable and objective examination of 

the particular cases of each individual alien of the group’.205 

 

O Tribunal considerou que as autoridades italianas ao comandarem a operação 

que resultou na devolução dos imigrantes ilegais à Líbia, tinham a clara intenção de impedir 

sua chegada ao território italiano. Portanto, a Corte acreditou que a alegação feita pelo 
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Governo não seria válida, entendendo, assim, pela violação do art. 4 do Protocolo nº 4 nesse 

caso. 

Por fim, quanto ao argumento da violação da possibilidade prevista no art.13 da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem, em sede decisão, foi exposto que se um 

demandante apresenta queixa alegando que sua expulsão a um Estado terceiro o deixaria 

exposto aos perigos do art. 3 da Convenção, esta queixa deverá obrigatoriamente ser 

examinada por uma autoridade nacional. 206 

Tendo em vista que a Corte EDH já havia aceitado a argumentação dos 

demandantes quanto à violação dos arts. 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e 

4º do Protocolo nº4, era muito mais provável que se constatasse que os postulantes não 

tiveram qualquer acesso a um procedimento de identificação, nem a uma investigação quanto 

às circunstâncias que os levaram a sair dos seus países. Nesse aspecto, o próprio governo 

italiano reconheceu que não fora realizado nenhum procedimento deste cunho a bordo dos 

navios militares, enquanto os demandantes eram levados. Tampouco houve qualquer assessor 

legal ou intérprete na equipe das embarcações.207 

Embora a Itália tivesse argumentado que os demandantes deveriam ter tentando 

interpor recurso perante os tribunais penais italianos ao chegar à Líbia, a Corte salientou que, 

mesmo que esta via de recurso fosse disponível na prática, um procedimento penal contra os 

agentes militares do navio do exército, obviamente não cumpriria com os requisitos do art. 

13, uma vez que não teria o efeito suspensivo quanto à própria retirada dos requerentes do 

território do país, no qual foi solicitado o reconhecimento do status.208 

Percebe-se, dessa forma, o desafio jurisprudencial que a securitização do 

fenômeno migratório, no sentido de construção da política migratória com os mesmos 

patamares das políticas de segurança pública, impõe na perspectiva de aplicação das normas 

de Direito Internacional dos Direitos Humanos lato sensu, pois embora a Corte reconheça as 

dificuldades enfrentadas pelas nações europeias no contexto da crise migratória, isso não quer 

dizer que as mesmas estejam dispensadas do cumprimento dos termos dos instrumentos 

internacionais aos quais estejam vinculadas.  
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Cumpre ainda observar que, além da declaração de que houve violação aos 

instrumentos normativos internacionais, a Corte também condenou a parte demandada ao 

pagamento de 15.000 EUR (quinze mil euros) a título de danos morais para cada um dos 

demandantes, mais a quantia eventualmente devida a título de imposto, além de 1.575,74 

EUR (mil, quinhentos e setenta e cinco euros e setenta e quatro centavos) em danos materiais 

no total, somados aos encargos fiscais correspondentes às despesas e custas processuais.209 

Interessante acrescentar as observações de Moreno-lax sobre o caso estudado 

nesse tópico. Observe-se:    

 

Following Hirsi, it is clear that extraterritoriality does not preclude the application 

of the ECHR in the context of border surveillance and migration control operations. 

The interdiction of migrants on the high seas without consideration of the particular 

case of each individual concerned is prohibited by the Convention. Information on 

the procedure to be followed to oppose removal to a third country as well as access 

to legal assistance and linguistic interpretation must be guaranteed. There must also 

be an opportunity to suspend the removal before it is implemented. In addition, the 

safety of the receiving State cannot be presumed in absolute terms. Public 

information on the prevailing situation must be taken into account. These conditions 

must be respected regardless of whether asylum has been explicitly requested. Such 

a construction follows from the general rules of treaty interpretation adhered to by 

the Court, according to which Contracting Parties must honour their obligations 

under the Convention effectively and in good faith.210 
 

Após as devidas explanações, conclui-se, que o caso Hirsi Jamaa and Others v. 

Italy é um paradigma para a aplicação do Princípio do Non-refoulement em situações práticas 

de migrantes resgatados ou interceptados nas fronteiras marítimas, visto que na situação 

analisada a Corte Europeia de Direitos Humanos mostrou que, apesar da aparente lacuna 

normativa, quando as normas de Direitos Internacional são interpretadas e aplicadas por meio 

de uma ótica que observe o Princípio do Non-refoulement, bem como os demais princípios de 

Direitos Humanos, não existe lacuna de fato.  

Reitera-se que os Estados não podem se eximir de cumprir com os termos dos 

tratados e demais instrumentos internacionais que ratificaram, sob pena de serem penalizados 

perante a comunidade internacional em razão de tal falta, em razão da necessidade de 

compatibilidade com controle de convencionalidade. 

Desse modo, tendo em vista que já foi abordado como a Corte EDH está 

aplicando o princípio do Non-refoulement em casos concretos, na próxima seção, é analisado 
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em que termos poderia ocorrer eventual responsabilização internacional para o caso do navio 

Aquarius na perspectiva da governança internacional conflitiva. 

 

4.2. Governança internacional na crise migratória: em que termos poderia ocorrer 

eventual responsabilização internacional para o caso do navio Aquarius na perspectiva 

da governança internacional conflitiva?  

 

Após a análise de um caso paradigmático da Corte Europeia de Direitos 

Humanos, ocorrido em termos muito semelhantes ao do navio Aquarius. 

Estudar-se-á neste momento a possibilidade de responsabilização internacional da 

Itália pelo ocorrido com o navio Aquarius. Posteriormente, far-se-á uma análise dos termos 

em que se daria eventual responsabilização internacional para o caso do navio Aquarius na 

perspectiva da governança internacional conflitiva.  

Nesse sentido, diante das circunstâncias da problemática apresentada nos portos 

italianos, no segundo capítulo foi analisado se o princípio do Non-refoulement poderia 

abarcar aqueles que ainda não desembarcaram no território ou mesmo nas águas dos países 

em que pretendem requerer o refúgio ou qualquer outra forma de proteção. 

Percebeu-se que o gozo de algumas prerrogativas fundamentais aos Direitos 

Humanos, como o princípio do Non-refoulement, não tem limitação geográfica, devendo ser 

respeitadas por todos os países, inclusive, por aqueles que não são partes contratantes da 

Convenção de 1951.  

Independente da competência jurisdicional, o dever de prestar assistência a 

pessoas em perigo no mar constitui "uma das características mais antigas e fundamentais do 

direito do mar"211, que é amplamente reconhecida como uma norma do direito 

consuetudinário, existindo, nesse sentido, vários tratados especificando os inúmeros 

elementos desse direito. 

Assim sendo, o fato de os funcionários que realizam as patrulhas marítimas 

comumente não registrarem, de alguma forma, através de um cadastro, por exemplo, os dados 

                                                 
211 VATTEL E. de, The Law of Nations. London: J Chitty, 1834, p.170. apud MORENO-LAX, Violeta. 

Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU Member States’ Obligations 

Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford University Press. 2011. 
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daqueles que desejam requerer a proteção internacional do refúgio afeta seriamente a 

efetividade da aplicação dos direitos que lhe seriam cabíveis.212 

Além disso, o fechamento de fronteiras não pode ocorrer arbitrariamente sob a 

simples alegação de defesa da soberania nacional, sendo cabível apenas em causas singulares, 

estando a recusa arbitrária ao acolhimento de um grupo de pessoas, sem analisar 

especificamente o caso de cada uma, sob a mera alegação de proteção à soberania nacional, 

em desencontro com as normas internacionais, pois além de desrespeitar a previsão de análise 

individualizada de cada pleito de refúgio, totalmente desconsidera a possibilidade de 

desrespeito ao Non-refoulement. 

Nesse contexto, para que se entenda como poderia se dar a efetivação de 

possíveis consequências jurídicas a serem produzidos no caso do navio Aquarius, faz-se 

necessário estudar a situação sobre a perspectiva do conceito de governança internacional 

conflitiva no contexto da atual crise migratória. 

Primeiramente é importante ressaltar que, além das consequências jurídicas que 

um determinado caso possa gerar, as decisões das autoridades europeias na construção e 

aplicação das políticas migratórias geram uma série de efeitos políticos. 

Como exemplo claro desses efeitos, pode-se ponderar que a própria negativa de 

permissão para desembarque nos portos italianos é fruto de um conjunto de escolhas 

políticas.  

Como já ressaltado, a Itália está em uma das principais rotas marítimas para 

entrada no continente europeu, porém, em razão de muitos fatores, entre os quais está o 

aumento inesperado do contingente populacional migratório, a recessão econômica pela qual 

não apenas a Itália, mas também muitas outras nações europeias recentemente enfrentaram, 

as limitações previstas na Regulação Dublin quanto ao país que deve processar o pedido de 

refúgio213, as ameaças internacionais de terrorismo, é compreensível o enrijecimento das 

políticas migratórias.  

Os efeitos de uma decisão como a que denegou o desembarque dos navegantes do 

Aquarius reverbera em toda a Europa. A ascensão ao governo de membros de grupos 
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extremistas e xenófobos é outro importante ponto que deve ser considerado na análise da 

conjuntura.  

No caso do navio Aquarius é importante ressaltar que nem todas as pessoas 

precisaram subir a bordo de embarcações italianas, apesar de toda a operação de 

interceptação e redirecionamento ter sido efetuada pelas autoridades italianas, tendo, 

portanto, a Itália competência para responder pelo fato de ter se recusado a permitir o 

desembarque, bem como, ter permitido o reenvio das pessoas a um terceiro país, sem 

previamente fazer qualquer avaliação quanto ao status daquelas a bordo da embarcação. 

Obviamente, o caso do navio Aquarius se diferencia do caso Hirsi Jamaa and 

Others v. Italy, visto que as pessoas não foram direcionadas a um país que não assinou a 

Convenção de 1951, como a Líbia, mas sim a Espanha, um país submetido à Convenção do 

Estatuto dos Refugiados, bem como, às demais convenções de Direitos Humanos vigentes na 

Europa.  

Nesse sentido, salienta-se que não havia necessariamente um perigo a ser 

esperado no destino a que foram enviadas as pessoas, apesar de a Espanha já ter recebido 

diversas críticas quanto a forma como mantém os requerentes de refúgio, visto que em muitos 

casos os mantém em cárcere privado até a avaliação do pedido feito.214 

Todavia, o ponto que merece ser ressaltado é que a oferta de recebimento da 

Espanha só se deu em decorrência das repercussões da negativa italiana, algo que se tivesse 

demorado mais, poderia ter ocasionado grandes prejuízos, principalmente em razão das 

condições de superlotação e falta de recursos presente na embarcação naquele momento.215  

Outro fator que merece ser mencionado é a distância que o território espanhol se 

encontrava no momento em foi dada a autorização para desembarque. A cidade de Valência, 

onde o navio seria esperado, estava a mais de 1.300 quilômetros de distância do ponto em que 

o navio estava, sendo necessária uma viagem longa e extenuante até o destino final, portanto 

existindo um risco claro a integridade daqueles que estavam a bordo. 

Como o próprio ACNUR alerta as pessoas resgatadas ou interceptadas em alto 

mar são, frequentemente, mais vulneráveis que outros solicitantes de refúgio, tanto física 
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quanto psicologicamente. Essa vulnerabilidade as incapacita, muitas vezes, de declarar sua 

intenção de solicitar refúgio imediatamente após a intercepção no mar.216 

Para se entender como os Estados estão cumprindo as obrigações internacionais 

assumidas em matéria de direitos migratórios decorrentes de tratados e convenções sobre 

Direitos Humanos e Direito dos Refugiados, é essencial se abordar a perspectiva de 

governança migratória, a qual capaz de promover a conformação de certos comportamentos 

estatais. 

Quanto ao conceito de governança global, observe-se a definição de Alexander 

Betts: 

A working definition of global governance can be taken to be the norms, rules, 

principles and decision-making procedures that regulate the behaviour of states (and 

other transnational actors)‘. Governance distinguishes itself from government 

insofar as there is no single authoritative rule-maker. In that sense, it represents a 

process that is contested by a range of actors at several stages: agenda-setting, 

negotiation, implementation, monitoring, and enforcement (Abbott and Snidal 

2009). What makes governance ‘global’ is not the ‘level‘ at which it is identified—

whether bilateral, regional, transnational, or supranational—but rather the fact that it 

is constraining or constitutive of the behaviour of states (and transnational 

actors).217 

 

Ainda sobre a temática, interessante verificar a definição de Ana Carolina Matos 

sobre o tema: 
 

A governança global pode ser definida como um processo de normas, regras, 

princípios e procedimentos de tomada de decisão que regulam o comportamento dos 

Estados (e de outros atores transnacionais), capaz de constranger ou, ainda, 

promover certos comportamentos estatais, bem como de atores transnacionais.218 
 

Nesse sentido, necessário se faz analisar as circunstâncias em que o episódio com 

o Aquarius ocorreu na perspectiva da governança internacional.  

Reconhece-se que tem havido iniciativas de regulamentação no que diz respeito 

ao tema de migrações, porém, geralmente, essas iniciativas têm caráter geral e amplo, sem se 

debruçar sobre os problemas inerentes às migrações pelo mar. Esta tendência vem sendo 

percebida especialmente nos documentos internacionais que versam sobre a construção de 

uma governança migratória, negligenciando o tema das migrações pelo mar.219 
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Percebe-se que os Estados têm se aproveitado das supostas brechas do direito 

internacional para adotarem estratégias de controle de fluxos migratórios violadoras os 

compromissos internacionais assumidos. 

A mobilidade humana tem sido encarada como parte da temática de segurança 

internacional, interpretando-se as medidas de contenção de fronteiras como mecanismo de 

controle e proteção diante da ameaça representada pelo estrangeiro.220 

Nesse contexto, convém ponderar que “a holistic approach is needed, including 

development cooperation measures and legalised migration’’221, contudo, não se pode 

esquecer que: 

The implementation of border control measures must be measured against 

international and European legal standards protecting refugee and human rights. 

The latter are particularly important, as people affected regularly include individuals 

entitled to protection under existing international and European law within the 

meaning of the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of 

Refugees.222 

   

Não se pode esquecer que os Estados não devem impor limites geográficos na 

interpretação de normas que inicialmente não pretendiam a existência de qualquer limitação 

geográfica. O princípio do Non-refoulement, como o próprio ACNUR reitera, não tem 

limitação territorial.223   

Também é importante reiterar que os Estados não podem se eximir de suas 

obrigações internacionais em razão de acordos bilaterais ou demais normas de direito 

interno224, visto que devem observar os efeitos do pacta sunt servanda, instituto que tem de 

ser aplicado também no Direito dos Tratados.  
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Nesse sentido, no caso em questão, embora a Espanha tivesse assumido a 

responsabilidade pelo recebimento dos imigrantes, não poderia a Itália se eximir de suas 

obrigações internacionais, não realizando a identificação dos status dos interceptados e não 

fornecendo todo o suporte necessário para que tivessem acesso a suprimentos básicos. 

Pois, embora haja aparente fragmentação do arcabouço normativo regulador da 

situação dos imigrantes que se utilizam de rotas marítimas para imigrar, incluindo-se os 

refugiados e solicitantes de refúgio, impede ressaltar que:  

 

...uma interpretação sistematizada das normas de direito internacional do mar, de 

direito internacional de direitos humanos e de direito internacional dos refugiados, 

permite a identificação de direitos titularizados pelos migrantes que se utilizam de 

rotas marítimas para imigrar, principalmente por refugiados e solicitantes de 

refúgio, bem como das obrigações decorrentes dos respectivos tratados e 

convenções impostas aos Estados de destino e de trânsito.225 

 

 Nessa senda, como ressalta Ana Carolina Matos, a problemática da tensão que se 

estabeleceu entre o exercício da soberania estatal, especialmente expressa por meio de 

políticas de securitização de fluxos migratórios, e a proteção dos direitos dos migrantes pelo 

mar deriva do estabelecimento de uma governança conflitiva pelos Estados na gestão de suas 

fronteiras.226 

A governança é denominada conflitiva, em razão de ser:  

 

...adotada pelos Estados em matéria de gerenciamento da mobilidade humana 

internacional pelo mar em razão da identificação de um universo técnico-político 

conflituoso, em que o tratamento empregado pelas forças de segurança estatais aos 

migrantes irregulares e solicitantes de refúgio que tentam chegar a certos Estados 

pelo mar não condiz com os compromissos internacionais assumidos por eles, 

havendo fracos mecanismos de concertação.227 

 

A governança conflitiva na questão da gestão dos fluxos de imigrantes pelo mar 

pelos Estados é exemplo da dinâmica dos atores internacionais, tendo em vista que, os 

Estados desenvolvidos que desempenham, em certa medida, um importante papel no 

desenvolvimento de um regime internacional de proteção dos direitos humanos, no tocante às 

                                                 
225 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019, p.268. 

226 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019. 

227 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019, p.275. 
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questões migratórias, adotam políticas pautadas pelo discurso securitizador em detrimento do 

cumprimento das obrigações contraídas.228 

A conjuntura internacional que levou à ocorrência do caso do navio Aquarius é 

um exemplo perfeito da abordagem que as nações, como a Itália, mesmo quando submetidas 

à ordenamentos normativos bem desenvolvidos, acabam adotando uma abordagem de caráter 

securitário quanto à questão migratória e, em razão disso, acabam por adotar práticas em 

desacordo com os instrumentos internacionais, correndo o risco, portanto, de terem suas 

práticas contestadas nas cortes internacionais, como ocorreu no caso Hirsi Jamaa and Others 

v. Italy, assim como em muitos outros casos. 

A governança está intimamente relacionada não apenas com a política, mas 

também com a governança de uma série de outras áreas temáticas, sendo que para se 

compreender a política de proteção de refugiados e a sua governança é necessária uma análise 

que contemple suas conexões com as migrações, com as ações humanitárias, com os direitos 

humanos, o desenvolvimento e a segurança.229 

Nessa oportunidade, tendo em vista que não existem de fato brechas nas normas 

de Direito Internacional, mas sim um conflito entre a aplicação das normas e a postura das 

nações quanto às questões referentes a soberania, especialmente no que tange a governança 

conflitiva, percebe-se uma falta de Compliance no que tange aos compromissos de Direito 

Internacional, pois a despeito das obrigações contraídas, as forças de segurança continuam 

sendo os principais fatores na gestão da mobilidade humana nas fronteiras.230 

Por fim, como uma solução para se evitar a ocorrência de nova situação como a 

do Aquarius, especialmente devido aos entraves existentes em razão da governança 

conflitiva, a doutrina de Alexander Betts defende que o inadimplemento das obrigações 

internacionais assumidas em relação aos direitos dos migrantes irregulares vulneráveis não 

depende da criação de mais normas internacionais de caráter vinculante, mas sim que, haja 

vista o cenário político internacional contemporâneo e a relutância dos Estados em se 

                                                 
228 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019. 

229 BETTS, Alexander. International Relations and Forced Migration. In: FIDDIAN-QASMIYEH, Elena et al. 

(Ed.). The Oxford handbook of refugee and forced migration studies. OUP Oxford, p. 60-71, 2014 apud 

MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019. 

230 MATOS, Ana Carolina Barbosa Pereira. Governança conflitiva das fronteiras marítimas, securitização e 

migração irregular. 2019. 350 f.  Tese (doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2019. 
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comprometer com normas desta natureza, uma saída seria a adoção de um quadro de proteção 

com natureza de soft law.231 

A escolha do Soft Law como alternativa, apesar do baixo nível de cogência dessas 

normas, é devido ao fato de que, frequentemente, os atores internacionais escolhem 

deliberadamente formas mais brandas de legalização, em razão da possibilidade dos Estados 

se ajustarem às normas de Soft Law de acordo com os seus próprios termos.232 

Dessa forma, percebe-se que a escolha do Soft Law como solução imediata é uma 

alternativa menos agressiva na perspectiva dos entraves na Governança Conflitiva, visto que 

os Estados se mostram cada vez mais resistentes a aplicação dos instrumentos internacionais 

para os quais se comprometeram, em razão da urgência que a evolução da crise migratória 

impõe. 

Para o caso do navio Aquarius, é necessário reiterar que:  

 

Exit rights, non-refoulement and the relevant procedural law apply to all migration 

control measures. European border control officials must adhere to the relevant 

legal standards if they take measures within a state's territorial sea, in the contiguous 
zone, on the high seas, or in the coastal waters of non-European coastal states.233 

 

Os órgãos de controle de fronteiras estão legalmente vinculados aos instrumentos 

internacionais, porque suas atividades têm um ponto de referência territorial funcional e, de 

fato, relacionam-se com o território soberano.234 Nesse sentido, “turning back, escorting back, 

preventing the continuation of a journey, towing back or transferring to non-European coastal 

states all constitute an exercise of jurisdiction requiring international human and refugee 

rights to be upheld’’.235 

                                                 
231 BETTS, Alexander. Towards a ‘Soft Law‘ Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants. 

In: International Journal of Refugee Law, v. 22, n. 2, 2010, p. 209–236.  
232  ABBOTT, K.; SNIDAL, D.  "Hard and Soft Law in International Governance". International 

Organization, v. 54, n. 3, Legalization and World Politics, p. 421-456. 
233 FISCHER-LESCANO, Andreas; LÖHR, Tillmann. Border Controls at Sea: Requirements under  

International Human Rights and Refugee Law. European Center for Constitutional and Human Rights 

(ECCHR), 2007, p.31. 
234 FISCHER-LESCANO, Andreas; LÖHR, Tillmann. Border Controls at Sea: Requirements under  

International Human Rights and Refugee Law. European Center for Constitutional and Human Rights 

(ECCHR), 2007. 
235 FISCHER-LESCANO, Andreas; LÖHR, Tillmann. Border Controls at Sea: Requirements under  

International Human Rights and Refugee Law. European Center for Constitutional and Human Rights 

(ECCHR), 2007, p.31. 
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Essas mesmas regras continuam a ser legalmente vinculantes quando, ao abrigo 

do direito internacional, as pessoas são transferidas para os Estados costeiros africanos, por 

intermédio da cooperação operacional e do deslocamento antecipado dos controlos.236 

Dessa forma, o deslocamento de migrantes para países terceiros e o exercício 

cooperativo dos controles de migração constituem o momento em que a responsabilidade 

internacional entra verdadeiramente em ação.237 

Outrossim, por fim, convém não esquecer que as cortes internacionais devem ser 

sempre consideradas como um meio para a cobrança de responsabilidade com eventuais 

descumprimentos das normas de Direito Internacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável a atualidade do tema migração. A humanidade está vivenciando uma 

grande crise migratória e uma das regiões mais afetadas é o continente europeu. 

 As fronteiras marítimas, que até pouco tempo eram as poucas fronteiras que 

ainda restavam para muitos Estados europeus, passaram a ser o símbolo da fraqueza 

organizacional do continente, ainda não existindo até o momento uma política unitária 

europeia sobre migração, visto que não há consenso sobre muito pontos, em razão das 

diferentes formas que a crise atinge cada país.  

Essa demora em reagir de forma organizada e coesa, abre espaço para que cada 

Estado adote a estratégia que mais lhe convenha, o que permite a ocorrência de atos isolados, 

como o que deu origem ao caso Aquarius.  

No primeiro capítulo, faz-se uma análise da crise migratória no século XXI e suas 

repercussões no continente europeu. 

Analisa-se se seriam as fronteiras marítimas de fato as últimas fronteiras do 

continente europeu, na perspectiva de globalização e flexibilização das fronteiras, ou se o 

fortalecimento da fiscalização das fronteiras, em razão das políticas migratórias, seria o início 

de um retrocesso no projeto de uma Europa unificada. 

Observa-se que o influxo de refugiados na Europa nos últimos anos excedeu as 

expectativas e gerou uma alteração nas políticas migratórias, sendo a administração dessa 

crise é uma prova de fogo para a União Europeia.238 

As discordâncias entre os estados-membros, a falta de solidariedade europeia, e a 

incapacidade de encontrar uma resposta coerente para a gestão dos fluxos migratórios 

mostraram que a Europa ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de achar a 

melhor solução para a situação.239 

Observa-se que o bloco europeu já está apresentando algumas rachaduras em sua 

estrutura. A saída do Reino Unido do bloco, a reintrodução, ainda que temporária, dos 

controles fronteiriços por parte de alguns estados-membros, a adoção de políticas nacionais 

                                                 
238 FERREIRA, Susana. Orgulho e preconceito: A resposta europeia à crise de refugiados. Relações 

Internacionais,  Lisboa ,  n. 50, p. 87-107,  jun.  2016 .   Disponível em 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992016000200007&lng=pt&nrm=iso>. 
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239 FERREIRA, Susana. Orgulho e preconceito: A resposta europeia à crise de refugiados. Relações 

Internacionais,  Lisboa ,  n. 50, p. 87-107,  jun.  2016 .   Disponível em 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992016000200007&lng=pt&nrm=iso>. 
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de asilo cada vez mais restritivas e o reforço dos perímetros fronteiriços internos por parte de 

alguns estados-membros, são provas do enfraquecimento da comunidade.240 

Contudo, defende-se que a resposta para a crise se afigura dentro do próprio 

sistema normativo internacional. Embora ainda sejam necessários ajustes, uma interpretação 

sistemática dos instrumentos internacionais, especialmente do princípio do Non-refoulement, 

na perspectiva de Burden Sharing permite que o sistema continue em funcionamento. 

Ademais, na segunda seção do primeiro capítulo, faz-se uma análise do papel da 

Itália na crise migratória. Fez-se necessária essa análise, em razão do caso estudado na 

presente pesquisa decorrer diretamente de uma medida da política migratória italiana. Para 

que posteriormente se pudesse entender todas as circunstâncias que levaram a ocorrência do 

evento, necessário seria compreender qual o papel da Itália na crise migratória.  

Nesse sentido, observa-se que, em razão de sua localização geográfica, a Itália 

tem um papel crucial nas rotas migratórias que utilizam o Mar Mediterrâneo como meio de 

adentrar no continente europeu. Localizada em uma península e possuidora de fronteiras 

muito extensas, a Itália é alvo de forte pressão migratória na convergência dos continentes 

africano e asiático, além das fronteiras da Europa Oriental. 

Não apenas por falta de recursos, mas também devido à crise do estado de bem-

estar social, à influência da mídia, ao sentimento de mixofobia da população, bem como, de 

outros demais problemas políticos e econômicos no interior da União Europeia, os portos 

italianos foram palco de ocorridos que desafiam a leitura dos instrumentos de proteção 

internacional. 

No segundo capítulo, analisa-se se a recusa arbitrária ao acolhimento de um 

grupo de pessoas, sem analisar especificamente o status de cada uma, configura-se em 

desencontro com as normas internacionais ou se é justificável sob o argumento da defesa da 

soberania. 

Para tanto, na primeira parte do capítulo, faz-se um estudo sobre os fluxos 

migratórios pelo mar e o princípio do Non-refoulement, analisando as circunstâncias do caso 

do navio Aquarius sob a ótica do mencionado princípio. 

Posteriormente, na segunda seção do capítulo, faz-se um breve estudo da visão 

contemporânea de soberania estatal na óptica de respeito às normas de Direitos Humanos. 

Nesse contexto, analisa-se o desafio das nações, especialmente da Itália, na manutenção da 
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soberania estatal na perspectiva de respeito ao arcabouço normativo internacional sobre 

Direitos Humanos. 

Percebe-se que a devolução de barcos a sua origem ou o seu mero não 

recebimento nos portos, sem seguir os procedimentos legais de identificação do status de seus 

tripulantes, constituem uma problemática vivida por muitos que tentam adentrar o território 

europeu via costa italiana. 

O caso do ocorrido com o navio Aquarius é um caso bastante emblemático. Sua 

ocorrência representa o ápice de uma série de eventos gerados em resposta à crise migratória 

que assola o continente europeu. 

Nesse contexto, observa-se que o fato de os funcionários que realizam as 

patrulhas marítimas comumente não registrarem, de alguma forma, através de um cadastro, 

por exemplo, os dados daqueles que desejam requerer a proteção internacional do refúgio 

afeta seriamente a efetividade da aplicação dos direitos que lhe seriam cabíveis.241 

Reitera-se que, independente da competência jurisdicional, o dever de prestar 

assistência a pessoas em perigo no mar constitui "uma das características mais antigas e 

fundamentais do direito do mar"242, que é amplamente reconhecida como uma norma do 

direito consuetudinário, existindo, nesse sentido, vários tratados especificando os inúmeros 

elementos desse direito. 

Além disso, é visto que o gozo de algumas prerrogativas fundamentais aos 

Direitos Humanos, como o princípio do Non-refoulement, não tem limitação geográfica, 

devendo ser respeitadas por todos os países, inclusive, por aqueles que não são partes 

contratantes da Convenção de 1951.  

Nesse sentido, percebendo que o fechamento de fronteiras não pode ocorrer 

arbitrariamente sob a alegação de defesa da soberania nacional, sendo cabível apenas em 

causas singulares, quando os motivos de perseguição não são reais ou suficientes e o 

solicitante de refúgio se adequa às cláusulas de exclusão, conclui-se que a recusa arbitrária ao 

acolhimento de um grupo de pessoas, sem analisar especificamente o caso de cada uma, sob a 

mera alegação de proteção à soberania nacional, configura-se em desencontro com as normas 

                                                 
241 MORENO-LAX, Violeta. Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU 

Member States’ Obligations Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0, Nº0, 47 p, Oxford 

University Press, 2011. 
242 VATTEL E. de, The Law of Nations. London: J Chitty, 1834, p.170. apud MORENO-LAX, Violeta. 

Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU Member States’ Obligations 

Accruing at Sea. International Journal of Refugee Law. Vol.0. Nº0. 47 p. Oxford University Press. 2011. 
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internacionais, pois além de desrespeitar a previsão de análise individualizada de cada pleito 

de refúgio, totalmente desconsidera a possibilidade de desrespeito ao Non-refoulement. 

No terceiro capítulo, é feita uma análise de quais as possíveis consequências 

jurídicas poderiam ser obtidas da situação fática ocorrida na perspectiva do Direito 

Internacional, estudando-se um julgado de um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos 

bem semelhante ao do navio Aquarius, buscando compreender o desafio jurisprudencial que a 

securitização do fenômeno migratório impõe na perspectiva de aplicação das normas de 

Direito Internacional dos Direitos Humanos lato sensu. 

É estudado um caso bastante emblemático da aplicação do princípio do Non-

refoulement no julgamento de migrantes resgatados no mar, o Case of Hirsi Jamaa and 

Others v. Italy, processo nº 27765/09, julgado na Corte Europeia de Direitos Humanos em 

2012. 

O caso tem uma importância simbólica, pois foi o primeiro levado à Corte 

Europeia de Direitos Humanos com uma sentença condenatória construída sobre o argumento 

do caráter universal e cogente do Non-refoulement. 

Conclui-se que, embora exista um desafio jurisprudencial na questão que a 

securitização do fenômeno migratório impõe na perspectiva de aplicação das normas de 

Direito Internacional dos Direitos Humanos lato sensu e a Corte reconheça as dificuldades 

enfrentadas pelas nações europeias no contexto da crise migratória, as nações partes da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos não estão dispensadas do cumprimento dos termos 

dos instrumentos internacionais aos quais estejam vinculadas. 

Dessa forma, reitera-se que os Estados não podem se eximir de cumprir com os 

termos dos tratados e demais instrumentos internacionais que retificaram, sob pena de serem 

penalizados perante a comunidade internacional em razão de tal falta. 

Em segundo momento, no terceiro capítulo, é feita uma análise da perspectiva de 

efetivação dos possíveis efeitos a serem obtidos do caso Aquarius, buscando compreender 

como esses efeitos seriam aplicados na ótica da governança internacional conflitiva no 

contexto da crise migratória. 

Para se entender como os Estados estão cumprindo as obrigações internacionais 

assumidas em matéria de direitos migratórios decorrentes de tratados e convenções sobre 

Direitos Humanos e Direito dos Refugiados, foi essencial se abordar a problemática 

pesquisada sob a perspectiva da governança migratória, a qual capaz de promover a 

conformação de certos comportamentos estatais. 
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Nessa oportunidade, percebe-se que os Estados têm se aproveitado das supostas 

brechas do direito internacional para adotarem estratégias de controle de fluxos migratórios 

violadoras os compromissos internacionais assumidos. 

Observa-se que a conjuntura internacional que levou a ocorrência do caso do 

navio Aquarius é um exemplo perfeito da abordagem que as nações, como a Itália, mesmo 

quando submetidas a ordenamentos normativos bem desenvolvidos, acabam adotando uma 

abordagem de caráter securitário quanto à questão migratória e, em razão disso, acabam por 

adotar práticas em desacordo com os instrumentos internacionais, correndo o risco, portanto, 

de terem suas práticas contestadas nas cortes internacionais, como ocorreu no caso Hirsi 

Jamaa and Others v. Italy, assim como em muitos outros casos. 

Ao final do capítulo, como uma solução para se evitar a ocorrência de nova 

situação como a do Aquarius, especialmente devido aos entraves existentes em razão da 

governança conflitiva, sugere-se uma solução mencionada na doutrina de Alexander Betts, 

que defende que o inadimplemento das obrigações internacionais assumidas em relação aos 

direitos dos migrantes irregulares vulneráveis não depende da criação de mais normas 

internacionais de caráter vinculante, mas sim que, haja vista o cenário político internacional 

contemporâneo e a relutância dos Estados em se comprometer com normas desta natureza, 

uma saída seria a adoção de um quadro de proteção com natureza de soft law.243 

Ressalta-se também que os órgãos de controle de fronteiras estão legalmente 

vinculados aos instrumentos internacionais, porque suas atividades têm um ponto de 

referência territorial funcional e, de fato, relacionam-se com o território soberano.244 

Outrossim, por fim, reitera-se que as cortes internacionais devem ser sempre 

consideradas como um meio para a cobrança de responsabilidade com eventuais 

descumprimentos das normas de Direito Internacional. 
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