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RESUMO 

 

A discussão a respeito do asilo diplomático enquanto instrumento de proteção e 

defesa dos direitos humanos demonstra-se de fundamental importância ante o 

reconhecimento do ser humano como elemento central do Direito Internacional 

contemporâneo. No Brasil, a Constituição de 1988, ao estabelecer princípios a 

serem seguidos nas relações internacionais, apontou para a necessidade de se 

adequar concepções estritamente soberanistas à defesa dos direitos da pessoa 

humana. O objetivo central da dissertação é discutir a natureza jurídica do ato 

concessivo de asilo diplomático, demonstrando que a constituição brasileira impõe 

uma releitura de sua classificação para situá-lo como um ato de natureza vinculada 

ante a imposição da prevalência dos direitos humanos como um dos princípios a ser 

seguido pelo país em suas relações internacionais.  

 

Palavras-chave: 1. Proteção e Defesa dos Direitos Humaos; 2. Asilo Diplomático; 3. 

Constituição de 1988; 



 

 

ABSTRACT 

 

The discussion on diplomatic asylum as an instrument for the protection and defense 

of human rights is fundamentally important given the recognition of the human being 

as a central element of contemporary international law. In Brazil, the 1988 

Constitution, in establishing principles to be followed in international relations, 

pointed to the need of adapting strictly sovereign concepts to the defense of human 

rights. The main objective of the dissertation is to discuss the legal nature of the 

concessive act of diplomatic asylum, presenting that the Brazilian constitution 

imposes a re-reading of its classification to place it as an act of bounding nature 

considering the imposition of the prevalence of human rights as one of the principles 

to be followed by the country in its international relations. 

 

Keywords: 1. Protection of Human Rights; 2. Diplomatic Asylum; 3. Constitution of 

1988. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito internacional, enquanto disciplina jurídica, tem contribuído de forma 

considerável para a construção de uma ordem internacional calcada na solução 

pacífica de controvérsias internacionais. O surgimento de foros internacionais para a 

discussão dos mais diversos temas, de que são exemplos a Organização das 

Nações Unidas – ONU e a Organização Mundial do Comércio - OMC, tem 

demonstrado que as discussões jurídicas ganharam relevo em paralelo às 

discussões de natureza política. Não por acaso, o pós-guerra fria tem testemunhado 

o surgimento de diversos instrumentos jurídicos internacionais que regulam relações 

aparentemente tão distintas quanto o meio ambiente e o comércio marítimo. 

Em uma tal ordem mundial, demonstra-se impensável a existência de outro 

conflito generalizado entre as nações materialmente mais fortes do globo. A 

capacidade tecnológica que as potências alcançaram tornaria uma guerra entre elas 

um fato destruidor da própria espécie humana. O aprofundamento das inovações 

tecnológicas no campo bélico, paradoxalmente, tem indicado para a inevitável 

necessidade de se buscar no direito internacional o único caminho apto a solucionar 

definitivamente as disputas entre os povos. 

De igual forma, a compreensão de que a paz duradoura entre as nações é um 

passo indispensável para que se possa garantir o acesso por qualquer ser humano a 

uma existência digna também conduz ao direito como instrumento de superação de 

disputas internacionais. Perceba-se que uma das principais áreas de beligerância 

das duas guerras mundiais, a Europa, tenta se firmar como modelo de integração 

mais avançado que se tem notícia na contemporaneidade, ainda que o ceticismo de 

alguns possa contribuir para momentos de refluxo neste processo. Outros modelos 

integrativos, a exemplo do Mercosul, seguem na mesma linha de instituir regras para 

ampliar a previsibilidade das relações internacionais e garantir segurança jurídica às 

atividades dos Estados, tornando o recurso à força uma solução inaceitável na 

atualidade. 

Apesar disso, o direito internacional ainda é objeto de descrença por 

considerável parcela da comunidade internacional, mesmo levando-se em conta os 

profissionais afetos ao direito, em razão da inexistência de uma autoridade 

supranacional global. A dúvida é especialmente levantada quando se tem por vista a 
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disputa entre uma superpotência e um país de capacidade material e política 

reduzida. Verifique-se, por oportuno, que a existência de países com poder de veto 

no Conselho de Segurança das Nações Unidas deixa clara a dificuldade de se 

contrapor, naquele foro, a algum de seus membros permanentes. 

Ocorre que a diminuição do poder relativo das potências mundiais tem 

aumentado a necessidade de cooperação para se chegar a bom termo as disputas 

internacionais. A quebra do direito como instrumento de solução pacífica de 

controvérsias não tem sido realizada impunemente, o custo político é sempre 

expressivo, desaconselhando medidas temerárias. Por conseguinte, ainda que as 

disputas tomem lugar entre países de capacidades díspares, será necessário 

compreender e defender o direito internacional como instrumento de solução de 

controvérsias para se alcançar respostas duradouras, fundadas na paz e na 

harmonia da comunicade internacional. 

O Brasil tem tradição histórica de agir preservando a coerência em suas 

ações internacionais. Desde o Império, o país buscou conviver de forma pacífica 

com quantidade expressiva de vizinhos, lastreando suas ações no direito e na 

solução pacífica de controvérsias, em uma tradição diplomática sem paralelo em 

todo o mundo. Sua crença no direito internacional como suporte a atividades 

externas garantiu-lhe uma dimensão territorial significativa, pacificamente 

conquistada e que também não encontra paralelo. A tradição brasileira de respeito 

ao direito internacional caracterizou-se como uma política de estado e tem sido 

mantida ao longo de pouco mais de dois séculos de existência, independentemente 

de tratar-se de um império ou de uma república, de uma democracia ou de uma 

ditadura. 

A projeção do país confere-lhe peso expressivo na formulação da ordem 

internacional vigente e sua inserção internacional o faz um interlocutor ativo em 

diversos fóruns mundiais. Seguindo essa tradição, aumentou o número de suas 

representações diplomáticas mundo afora, firmando presença em todos os 

continentes. Mencionada presença, aliada ao respeito internacional auferido em 

razão de sua coerência na conduta externa, garantiu-lhe prestígio, mas trouxe 

também uma exposição que demanda respostas contundentes em momentos 

críticos das relações internacionais. Poucas situações, nessa seara, são tão 

delicadas, do ponto vista jurídico, quanto os momentos em que o país se vê 

demandado a prestar asilo diplomático. 
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Decidir sobre a concessão ou não de asilo diplomático não se consubstancia 

em tarefa elementar. Considerável parte das vezes em que é demandado, o instituto 

está envolto em contexto caracterizado pela indefinição dos fatos que resultaram na 

solicitação. De igual forma, os elementos jurídicos que o fundamentam, a exemplo 

da necessidade de caracterização de uma perseguição política ao asilado, são 

bastante imprecisos, requerendo cuidadosa análise para não eivar a concessão de 

ilegalidade. 

Inserta na ordem jurídica brasileira como princípio constitucional, a 

concessão de asilo é pouco estudada pelo internacionalismo pátrio e é difícil a 

consecução de bibliografia especializada na matéria. Em considerável maioria, a 

pesquisa é feita em livros de direito internacional geral, em razão da escassa 

publicação de conteúdo específico, diferentemente do que ocorre em outras áreas 

da disciplina, a exemplo dos temas de direito internacional econômico. Apesar disso, 

não tem sido poucos os casos em que o Brasil se viu na posição de ter de decidir 

sobre a concessão ou não do instituto, tanto sob o manto da atual constituição 

quanto sob o de constituições anteriores. Pesquisar sobre asilo diplomático e sua 

relação com o direito constitucional brasileiro, por conseguinte, é tarefa que 

transcende às disposições inseridas na atual constituição, porquanto se trata de 

construção histórica para o país. 

A atual constituição o fortaleceu como instrumento de preservação e respeito 

dos direitos da pessoa humana ao inseri-lo como princípio constitucional. 

Reconhecida como a Constituição Cidadã, a atual Carta Magna do Brasil surgiu 

como fruto de aspirações democráticas sem precedentes em nossa História, 

reforçando o compromisso da ordem jurídica brasileira com a proteção do ser 

humano, seja na ordem interna seja na ordem internacional, especialmente em 

razão de a prevalência dos direitos humanos ser também um princípio 

constitucional. Essa característica, por si, confere a necessidade de aprofundar a 

reflexão brasileira sobre a prática do asilo diplomático como um direito humano. 

Inegavelmente, situações existem nas quais a recusa do asilo em uma chancelaria 

pode resultar em dano irreparável ao perseguido, colocando em xeque qualquer 

interpretação que considere a concessão como um ato discricionário do estado 

solicitado. 

Apesar disso, não é possível desconhecer o fato de que o país tem também 

um compromisso histórico com a não-intervenção, alçado a princípio constitucional 
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de suas relações internacionais. Rigidamente considerado, implicaria notória 

dificuldade em cobrar a prevalência dos direitos humanos em países de fragilidade 

institucional. De igual forma, não seria possível considerar-se a concessão de asilo 

sem realizar juízos de valor sobre situações específicas de outros países. A busca 

pelo equilíbrio entre os princípios, sobretudo em termos jurídicos, é que se 

demonstra capaz de legitimar a ação do Estado brasileiro e, por conseguinte, 

minimizar atritos internacionais decorrentes de sua atuação ao conceder asilo a 

perseguidos políticos. 

A questão torna-se ainda mais delicada quando o asilo é prestado em 

Embaixadas. Nas legações, o asilado ainda se encontra em solo estrangeiro, não 

sendo desejável que ali permaneça indefinidamente. Enquanto estiver na legação, 

porém, será potencialmente capaz de fragilizar as relações entre os dois países e 

mesmo em razão dos objetivos da missão diplomática, estará em condições pouco 

adequadas. O impasse é solucionado por duas vias: concessão de salvo-conduto ou 

entrega do asilado ao estado persecutor. Em ambos os casos, apenas a aplicação 

do direito será indispensável para manter o equilíbrio no relacionamento entre os 

estados. 

Eventual quebra da inviolabilidade da missão para superar o impasse seria 

atitude fatalmente desestabilizadora das relações entre os governos. Ademais, uma 

quebra unilateral da inviolabilidade significaria colocar em risco o próprio corpo 

diplomático do país violador mundo afora. O risco que se estaria impondo a seus 

próprios nacionais em trabalho no exterior é suficiente para desaconselhar qualquer 

atitude unilateral de força no sentido de capturar o asilado.  

Tendo em vista a evolução que a proteção e a defesa dos direitos da pessoa 

humana tem alcançado neste início de século, bem como o notório fato de que os 

conflitos intranacionais têm crescido na atualidade, a pesquisa a respeito do asilo 

diplomático, enquando instrumento de proteção e defesa dos direitos humanos, tem 

se demonstrado de crescente relevância. A presente dissertação intenta discutir o 

asilo diplomático na ordem jurídica brasileira, buscando perquirir a respeito da 

natureza jurídica do ato concessivo, levando-se em consideração que a ampliação 

da participação do Brasil como interlocutor expressivo dentro da comunidade 

internacional também o traz responsabilidades inafastáveis. 

Dada a amplitude que o termo asilo pode apresentar, um primeiro recorte 

que se pretende é esclarecer que a discussão ora proposta tem como foco o asilo 
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diplomático concedido em embaixadas ou chancelarias. Não se busca, por 

conseguinte, aprofundar a pesquisa sobre situações igualmente interessantes, mas 

que não são escopo do trabalho, a exemplo da possibilidade de asilo em edifícios de 

organizações internacionais. A constatação não impede, porém, que se analise, a 

título ilustrativo, casos de asilo concedidos a bordo de navios de guerra, como será 

visto no estudo do caso a respeito do asilo concedido a marinheiros brasileiros por 

navios portugueses quando da revolta da esquadra, durante o governo do Marechal 

Floriano Peixoto. 

De igual forma, não se pretende excluir elementos comuns aos diversos 

tipos de asilo, que podem contribuir para a pesquisa a respeito do asilo diplomático 

na ordem constitucional brasileira, mas sempre tendo por foco a situação 

concernente ao indivíduo que busca abrigo em embaixada brasileira no exterior. 

Assim, apesar de não ser objeto específico do trabalho, na análise da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, haverá casos nos quais a discussão da corte esteve 

centrada no asilo territorial, mas sua menção justificar-se-á em razão de o raciocínio 

desenvolvido pelos ministros guardar relação com a possibilidade de aplicação a 

casos ocorridos nas sedes das missões diplomáticas do Brasil mundo afora. 

Seguindo a linha de delimitação proposta, considerar-se-á, como objetivo de 

pesquisa, o asilo diplomático como sendo o concedido em sede de missão 

diplomática brasileira no exterior, prédio ou residência de pessoal diplomático, 

coberta pela inviolabilidade conforme o costume internacional ou tratado específico, 

a exemplo da convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. A 

concessão que se pesquisa é aquela motivada em razão de perseguição de 

natureza política contra indivíduo nacional ou estrangeiro, em iminente risco à sua 

integridade física. 

Ficam excluídos, por conseguinte, os casos de asilo consular, porquanto a 

inviolabilidade consular é de natureza diferente da inviolabilidade diplomática, 

apesar do que, muitas vezes, o cônsul venha a ser um diplomata de carreira. Não se 

desconhece a existência da possibilidade, ainda polêmica, de concessão de asilo 

em repartições consulares, mas analisá-las em paralelo ao asilo diplomático seria 

proporcionar ao trabalho desnecessária complexidade. 

Ao se perquirir a respeito da natureza jurídica do asilo diplomático, conforme 

objeto da pesquisa, pretende-se centrar a análise para o direito brasileiro e, 

especificamente, para a ordem constitucional vigente. Vale esclarecer que o foco 
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está na busca do significado de asilo diplomático para a ordem constitucional 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988. Não se busca, porém, excluir do 

trabalho a compreensão de que a inserção do asilo diplomático em sede 

constitucional, ainda que sob a denominação genérica de asilo político, é fruto de 

longa construção histórica, lastreada na tradição diplomática brasileira de solução 

pacífica das controvérsias internacionais e de respeito aos direitos humanos, 

guardadas as particularidades de cada momento histórico. 

Por oportuno, é importante destacar que o estudo não desconsidera o fato 

de o asilo diplomático, em numerosos casos, estar inserido em disputas 

eminentemente políticas entre estados que, embora formalmente amigos, porquanto 

mantenedores de relações diplomáticas, rivalizam em diversos aspectos. A 

concessão do asilo, nesses casos, até pode servir como preservação e proteção de 

direitos humanos, como foram os que Embaixadas de países de fora da América 

Latina concederam asilo a pessoas perseguidas pelas suas concepções políticas em 

situações as mais diversas, mas estavam inseridos em considerações muito mais 

voltadas à política internacional do que propriamente ao direito internacional, 

porquanto não expressavam, ao menos formalmente, o reconhecimento primordial 

do asilo diplomático como instrumento jurídico universal de proteção e defesa dos 

direitos humanos por parte dos estados que o concediam. Tanto assim se apresenta 

que a doutrina internacionalista costuma situar o desenvolvimento do instituto como 

uma prática regional, como uma concepção de validade latino-americana. 

Por conseguinte, o objetivo não está relacionado com a análise política da 

concessão do instituto, ainda que não se possa desprezar sua importância. Busca-

se pesquisar sua relevância em termos eminentemente jurídicos, especialmente na 

reflexão sobre a natureza jurídica do ato de concessão do asilo diplomático para o 

ordenamento brasileiro, tendo em vista a polêmica discussão de o ato concessivo 

poder ser considerado ou não como um ato discricionário da autoridade brasileira. 

Situando-o dentro de uma pesquisa jurídica não se quer, com isso, 

desconsiderar a importância decisória do Chefe de Estado em sua avaliação sobre o 

fato de tratar-se ou não de uma perseguição política, mas indagar-se sobre a 

natureza do ato concessivo: deve o Chefe de Estado ou o Embaixador, no caso 

concreto, realizar uma avaliação do binômio oportunidade-conveniência ou estaria 

ele vinculado à concessão se convencido do crime político? Decidindo pela primeira 

hipótese, o agente estatal agiria de forma a considerar o instituto como um direito 
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focado no estado, decidindo pela segunda, sua visão estaria centrada no instituto 

como um direito do indivíduo. É importante esclarecer, porém, que a pesquisa não 

pretende definir a natureza jurídica do asilo diplomático como um dado universal, 

vale dizer, é possível que o instituto tenha naturezas jurídicas distintas para países 

distintos. Razão pela qual a pesquisa é voltada para a ordem constitucional 

brasileira, especificamente após a constituição de 1988. 

A dissertação fora dividida em três capítulos, além da presente introdução e 

da conclusão. O primeiro capítulo, intitulado de “o asilo diplomático na ordem jurídica 

brasileira: requisitos e enquadramentos legais”, divide-se em cinco seções, pelas 

quais se busca delimitar o conteúdo do asilo diplomático enquanto objeto da 

pesquisa. O capítulo, por conseguinte, ao refletir sobre o asilo diplomático na ordem 

jurídica brasileira, propõe análise concentrada nos elementos formadores dessa 

espécie de asilo enquanto instituto jurídico, discutindo sua formação histórica, sua 

fundamentação com base nas imunidades diplomáticas, sua incorporação e valor 

dentro da relação entre o direito interno e o direito internacional, sua positivação pela 

convenção de Caracas de 1954 e a discussão a respeito do crime de natureza 

política. 

O segundo capítulo procura demonstrar a relação do instituto com a proteção 

dos diretos humanos. Por conseguinte, busca-se discutir a proteção e defesa dos 

direitos humanos na contemporaneidade, fazendo sua necessária correlação com o 

conceito de soberania e não-intervenção, fundamentais para a discussão das 

Relações Internacionais e do Direito Internacional. Não se procura diminuir a 

importância dos conceitos referenciados, mas situá-los no contexto hodierno de 

importância do ser humano como elemento indispensável para a paz e a segurança 

internacionais. 

O terceiro capítulo busca analisar a prática do asilo diplomático no Brasil 

enquanto instituto. Colacionam-se situações nas quais o Brasil necessitou debruçar-

se sobre pedidos de asilo ou análsie de elementos jurídicos formadores do instituto. 

Por tal razão, reflete-se não apenas sobre os casos de asilo em si, mas de situações 

nas quais a Suprema Corte brasileira necessitou discutir, ainda que não diretamente 

tratando do tema em específico, a respeito de casos cujos desdobramentos inseriam 

conceitos necessários à matéria, especialmente envolvendo a análise a respeito da 

definição de crime político. 

 



16 

 

 

2 O ASILO DIPLOMÁTICO NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA: REQUISITOS E 

ENQUADRAMENTOS LEGAIS 

 

O asilo diplomático insere-se dentro de um quadro mais amplo, denominado 

de asilo político1. Este, por sua vez, pode ser considerado dentro de diversos 

modelos: o asilo territorial, o asilo em unidades militares, o asilo em embarcações e 

aeronaves e o asilo concedido em embaixadas e outras unidades afetas ao pessoal 

diplomático, a exemplo da chancelaria ou da residência de um membro do pessoal 

diplomático, desde que se trate de local revestido pela inviolabilidade consagrada 

pelo costume internacional ou pela Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas de 1961. 

Definição apropriada para asilo diplomático é a apresentada por Valério de 

Oliveira Mazzuoli2, para quem o instituto é uma modalidade provisória de asilo 

político, diferindo-se do asilo territorial em razão de ser concedido fora do território 

do estado asilante, porquanto no território do estado que empreende a perseguição, 

mas em locais imunes à jurisdição do estado persecutor. A par da definição, sua 

compreensão enquanto instituto requer incursão em sua formação histórica, para 

posterior análise de seus requisitos e enquadramentos legais propriamente ditos.  

 

 

2.1 FORMAÇÃO HISTÓRICA DO ASILO DIPLOMÁTICO 

 

A procura por asilo em situações de fragilidade é inafastável da natureza 

humana. A busca por um local a salvo de ameaças àqueles que, por qualquer razão, 

                                                           
1 “Asilo político consiste no acolhimento de estrangeiro por parte de um Estado que não o seu, em 
virtude de perseguição por ele sofrida e praticada ou por seu próprio país ou, ainda, por terceiro.” 
MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º 
a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3ª ed. São 
Paulo. Atlas. 2000. Pág. 80 
2 “modalidade provisória e precária de asilo político strictu sensu (...)” e prossegue: “Ao contrário do 
asilo territorial, no asilo diplomático o Estado o concede fora do seu território, isto é, no território do 
próprio Estado em que o indivíduo é perseguido (sendo, por isso, também chamado de intranacional). 
A concessão dá-se em locais situados dentro do Estado em que o indivíduo é perseguido, mas que 
estão imunes à jurisdição desse Estado, como embaixadas, representações diplomáticas, navios de 
guerra, acampamentos ou aeronaves militares.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito 
Internacional Público. 9. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
822 - 823. 
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estejam sendo perseguidos é instintiva, é uma expressão da legítima necessidade 

de autopreservação3. Na ação, espera o ser humano encontrar algum lugar que, por 

alguma razão, faça cessar, ainda que momentaneamente, a perseguição que sofre, 

seja ela justa ou não. 

Prakash Sinha aponta que, nas sociedades antigas, pessoas perseguidas 

buscavam locais sagrados para sua proteção, na crença de que não haveria 

desrespeito ao poder divino de alguma forma presente naquele espaço4. Sinha 

informa, inclusive, que inicialmente havia uma predisposição ao asilo para aqueles 

injustamente perseguidos, mas que, com o crescimento do poder eclesiástico na 

Europa, considerou-se a extensão do asilo a qualquer um que fosse perseguido, 

independentemente da razão5. 

                                                           
3 Nesse sentido é a lição de Prakash Sinha: “Man's search for a place of refuge is an old one. The 
primitive man needed an escape from the storms and avalanches of nature, and he found it in shelters 
built for the purpose ages ago. He needed to escape the ferocity of the furious animals, and there 
were shelters for that, too. He, in turn, gave shelter to the beast of the field, pursued by the hounds, in 
his cave or tent.” E prossegue o autor: “But the wrath of nature and the ferocity of animals were not all 
that he needed to escape. He needed asylum to escape from the passion of men. He, therefore, 
sought out pIaces commonly regarded as sacred and implored the masters of these pIaces to give 
him refuge. For even the beasts had ‘their rocky retreats to fly to, slaves their altars.’  Certain places, 
such as a home, a battle-field, a river-side, a water-pool, a cave, and a grove enjoyed sanctity 
because of their association with certain circumstances invoking emotions of reverence, and the 
pursuer would not violate these places by capturing the pursued there. Since such emotions are 
common to all humanity, it is often believed that the practice of asylum is as old as humanity itself. 
However, as seen below in discussing asylum in certain ancient civilizations of Asia and Africa, the 
practice was not found in all human societies.” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. 
Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 05. 
4 “The holy places, by virtue of their association with divinity, came to be regarded as inviolable by the 
pursuing mortals. These places, consequently, provided asylum to the pursued. The reverence for 
holy places was probably based either on the superstition that the wrath of the god would fall upon the 
violator, or on the respect which these places commanded as being the abode of the god. Reverence 
to the gods and superstition as to their godly powers persuaded the pursuing authorities not to 
apprehend the refugee in a sacred place where the god resided. Divinity thus protected the 
unfortunate members of the society from certain primitive and cruel forms of punishment. Asylum 
could be held in the holy places even against the civil authorities in those countries where the religious 
and the civil authorities were not united under one supreme authority of the land. The altar of the god 
was the altar for the unfortunate. Since the criminals were the most unfortunate of all, it naturally came 
to belief that the places of divine sanctity were asylum for them. Instances are found in many earlier 
societies to suggest that such places were widely used.” SINHA, S. Prakash. Asylum and 
International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 06. 
5 “With the rise of the ecclesiastical power in Europe, the church no longer restricted asylum to the 
maliciously pursued innocent,  and extended it to all fugitives, including the guilty and the atrocious. In 
441 AD., the Council of Orange made a decree prohibiting surrender of any fugitive seeking 
sanctuary. In 511 A.D., the  Synod of Orleans extended the privilege to the bishop's residence and 35 
paces beyond the walls of the building. In 638 AD., the Council of Toledo extended asylum to even the 
gravest of all offenders, such as traitors.  In 681, the  Council of Toledo set a circumference of 35 
steps from the church within which the persecution of the criminal was prohibited. The violators of the 
asylum were excommunicated by the church or condemned to some other spiritual pains. The places 
of asylum were increasingly expanded to include convents, monasteries, cemeteries, places of 
bishops and Canons, hospitals, such establishments as those of the Knights of Saint-John of 
Jerusalem and of Templars, and even the crosses placed along the way. The earlier personal 
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O desenvolvimento da idéia de soberania6 trouxe consigo a transição para 

uma nova compreensão no instituto do asilo: deixou-se de lado o caráter religioso da 

concessão para situá-la dentro de uma prerrogativa estatal. É difícil estabelecer uma 

data precisa nessa transição7, mas a Guerra dos Trinta Anos8 e a conseqüente Paz 

de Westphalia9 tiveram papel relevante ao fundar os pilares do estado moderno, 

especialmente no desenvolvimento do conceito de raison d’etat10, que contribuiu 

decisivamente para separar as considerações políticas das considerações religiosas 

na tomada de decisão dos homens de estado. A questão da soberania ainda exerce 

forte influência na discussão sobre a concessão ou não do asilo diplomático, razão 

                                                           
character of asylum was increasingly replaced by its territorial character” SINHA, S. Prakash. 
Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. pág.11. 
6 No segundo capítulo o conceito de soberania será discutido em seção específica. 
7 “As seen above, the places of asylum were originally associated with a god or religion. With the 
decline of superstition and the replacement of private vengeance by regulated decisions of judicial 
tribunals, these places lost the ability to provide asylum. The concept of religious asylum was 
antithetical to the idea of sovereignty and, therefore, would not continue to subsist. But the idea of 
hospitality and protection underlying the  practice of asylum did not vanish. The idea of asylum now 
began to relate to places not regarded religiously sacred, such as certain towns and countries. A state 
became the refuge for offenders of another state. In the  earlier stages, refuge in certain places was 
limited to the members of the community. Later, it was accorded to the foreigners exiled or outlawed 
from their own countries, who often belonged to different religious faiths and worshipped different 
gods. The basis of asylum was found in the sovereignty of the city or state, instead of the religious 
sanctity of the places of refuge.” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus 
Nijhoff. The Hague. 1971. pág. 15. E mais adiante:“It is difficult to put a date on this transition. 
Obviously, an asylum based not on fear of the gods, but on territorial sovereignty of states could exist 
only among independent  sovereignties. Therefore, some writers surmise that this type of asylum is 
not possible prior  to the fall of the Roman Empire, since until then Rome's sovereignty and authority 
were supreme in practically all ancient Europe. They suggest that it is when the independent states 
emerged upon the fall of this empire and sought to maintain their sovereignty against each other that a 
principle of asylum based on sovereignty of states came into being.” SINHA, S. Prakash. Asylum and 
International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. pág. 15 – 16. 
8 “A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi o longo ciclo de guerras entre os Habsburgo e as outras 
potências europeias, que terminaram por euxaurir a Espanha e destruíram o sonho da ‘monarquia 
universal católica’. No fim da grande guerra, configurou-se o sistema de Estados da Idade Moderna.” 
MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e história. São Paulo. Saraiva. 2004. Pág. 
33. 
9 “The Peace of Westphalia (1648), which ended the Thirty Years War, is regarded by many as the 
key event ushering in the contemporary international system. The Peace established the right of the 
German states that constituted the Holy Roman Empire to conduct their own diplomatic relations: a 
very clear acknowledgement of their sovereignty. They were also formally stated to enjoy ‘na exact 
and reciprocal Equality’: the first formal acceptance of sovereign equality for a significant number of 
states.” BAYLIS, John; SMITH, Steve; OWENS, Patricia. The globalization of world politics: an 
introduction to international relations. 4 ed. New York: Oxford University Press, 2008.  Pág. 46. 
10 “This doctrine is intimately bound up with political realism, power politics and realpolitik and is 
concerned with the primacy or centrality of the state. It asserts that the question of necessity overrides 
ordinary considerations of morality; that where the well-being of the state is deemed to be at stake all 
other considerations are subordinate to its interests. As such, it is organically related to the concept of 
the national interest and its natural tendency is towards a utilitarian calculation of advantage for the 
state.” EVANS, Graham. NEWNHAM, Jeffrey. The Penguin Dictionary of International Relations. 
London. Penguin Books, 1998. Pág. 460-461. 
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pela qual, conforme já informado, será dedicada seção específica sobre o tema mais 

adiante. 

O asilo diplomático, objeto da presente pesquisa, segue trajetória 

semelhante na sua formação: inicialmente associado ao poder divino que legitimava 

a força do monarca, secularizou-se, encontrando fundamento em teorias jurídicas 

desenvolvidas ao longo dos séculos, mas cuja primeira expressão, hoje 

ultrapassada, foi a da extraterritorialidade, desenvolvida por Hugo Grotius para 

justificar a razão pela qual o poder jurisdicional do estado territorial não alcançava 

determinadas áreas onde se situavam os corpos diplomáticos estrangeiros11. 

Certamente, conforme aponta Prakash Sinha, o desenvolvimento da idéia de 

soberania confrontou-se com o instituto do asilo diplomático. Hodiernamente, 

alegações a respeito da soberania ainda estão presentes nas questões envolvendo 

a concessão de asilo em chancelarias situadas no exterior, porém, o 

desenvolvimento do direito internacional desaconselha soluções de força que 

venham a quebrar as inviolabilidades das missões, apesar de a história registrar 

acontecimentos em sentido contrário12. 

                                                           
11 “The notion of sovereignty had been well established by this time. The notion of diplomatic asylum 
was not compatible with it.  Therefore, in order to provide a juridical basis for its acceptance by the 
sovereigns who jealously guarded their powers and prerogatives, Grotius invented this fiction of 
exterritoriality. As the ambassador was regarded by some fiction to represent the person of his 
sovereign, so also was he regarded by a similar fiction to be outside the territory of the state where he 
performed his functions. The fiction was accepted for a long time and, by virtue of it, the embassy or 
legation was shielded from local jurisdiction, except with the ambassador's consent. Although 
discredited by later writers, the fiction had a significant influence on the practice in an era of infancy of 
international law and haziness about ambassadors' legal  position. The principle of exterritoriality and 
the logical deductions drawn from it gave a convenient means of justifying and determining the scope 
of these privileges, without the necessity of precisely defining each of them. Diplomatic asylum, as a 
consequenee of this principle, was considered an integral part of the droit diplomatique until the 19th 
century, although conflicts often developed with respect to it.” SINHA, S. Prakash. Asylum and 
International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 22-23. 
12 Sérgio Eduardo Moreira Lima apresenta o seguinte caso: “Em dezembro de 1989, quando 
invadiram o território da República do Panamá, os Estados Unidos da América abusaram da exceção 
ao promover virtual rompimento com o regime das imunidades diplomáticas por meio de uma 
sequência de atos, tais como o cerco por suas tropas das Embaixadas do Peru, Cuba e Santa Sé, 
onde se encontrava asilado o General Manoel Antônio Noriega; a revista pelas mesmas tropas do 
veículo oficial do embaixador de Cuba no Panamá, quando este deixava o local de sua missão; a 
invasão da residência da Embaixada da Nicarágua; e o seqüestro de autoridade estrangeira para ser 
colocada sob a jurisdição dos tribunais americanos.” E prossegue o autor apontando conseqüências 
da invasão da residência da Embaixada da Nicarágua: “O caso da invasão da residência da 
Embaixada da Nicarágua, justificada, num primeiro momento, por infundadas suspeitas de que ali se 
encontravam armamentos, foi objeto, posteriormente, de um pedido formal de desculpas por parte do 
Governo dos EUA, que acabou por atribuir a violação a uma ação equivocada de seus oficiais. Essa 
transgressão de princípios fundamentais do Direito Internacional motivou a convocação do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas e do Conselho Permanente da Organização dos Estados 
Americanos.” MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. 
Instituto Rio Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 47-48. 
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O internacionalismo contemporâneo tende a enxergá-lo como uma prática 

oriunda do costume regional latino-americano13. A razão da assertiva, apesar de 

controversa14, pode ser associada ao contexto da independência dos países da 

América Latina e à formação dos estados nacionais da região15. 

Por certo, não se pode mais questionar a existência e aceitabilidade do asilo 

diplomático na contemporaneidade. Sua evolução histórica demonstra tratar-se de 

um instituto longe de perecer ou ser negado, apesar das pressões da opinião pública 

para sua revisão sempre que surgem abusos. A acepção regionalista do instituto, de 

igual forma, não parece aceitável na prática ante os inúmeros casos de asilo 

diplomático oferecidos por diversos países que ostensivamente afirmam não 

reconhecê-lo16, o que deixa a desagradável impressão de se querer situar o instituto 

dentro de conveniências políticas e não jurídicas. 

 

                                                           
13 “O asilo diplomático (ou extraterritorial) é, como já se falou, modalidade provisória e precária de 
asilo político strictu sensu, fortalecido a partir de um costume emergido do contexto regional latino-
americano do século XIX.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 
9. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015. pág. 822. 
14 Para Wagner Menezes: “El Asilo Diplomático surge con la propia idea de inmunidad de jurisdicción 
diplomática en el siglo XV en Europa, derivado del asilo territorial, instituto existente desde la 
Antigüedad y que preservaba la integridad de perseguidos por delitos comunes, perspectiva que duró 
hasta el siglo XIX.”  MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. Brasília. 
FUNAG. 2010. Pág. 260. 
15 Wagner Menezes esclarece a razão pela qual o contexto latino-americano tornou-se proprício ao 
desenvolvimento do asilo diplomático como instituto de direito internacional na região:  
  “Uno de los factores que atascan el desarrollo institucional de los Estados en América Latina, 
a lo largo de la historia, fueron las sucesivas tensiones de poder existentes en el interior de los 
Estados entre grupos, oligarquías, razas, creencias, resultado de un proceso de emancipación 
política sin la consolidación del elemento nacional, del fortalecimiento de la identidad cultural de los 
diversos grupos étnicos (negros, indios, criollos, europeos) y la inclusión político democrática de los 
pueblos que compusieron el nuevo mundo. 
  En ese contexto, en América Latina varios fueron los golpes, las guerrillas, las tomas de 
poder de grupos que se sobreponían a otros, de revoluciones y contra revoluciones, del coronelismo, 
del populismo paternalista, caudillesco y mesiánico, de las dictaduras militares, de derecha y de 
izquierda, que incluyeron la gran mayoría de los países de la región por largos periodos, y que se 
caracterizaron por ser regímenes dotados por extrema violencia, de falta de respeto a los derechos 
fundamentales y con propensión a perseguir implacablemente sus opositores políticos o ideológicos.  
  En razón de esa realidad, un mecanismo, aunque no fuera creación del Derecho local, en 
seguida a la emancipación de los países de América Latina, con la instalación de delegaciones de 
representación extranjera, fue importado y moldado a las necesidades de la realidad regional, y, por 
su aplicación habitual, obtuvo a lo largo del tiempo fuerza de un principio de las relaciones 
internacionales que marca regionalmente el Derecho Internacional y se materializa en tratados, 
acuerdos y en las leyes internas constitucionales de los Estados latinoamericanos. El Asilo 
Diplomático es diseminado y aceptado por la gran mayoría de los países de América Latina y se 
configura como um principio que actúa como um lenitivo para la realidad de tensiones políticas 
regionales, no obstante sea aplicado concretaente por los más variados Estados de diversas partes 
del globo.” MENEZES, Wagner. Derecho Internacional en América Latina. Brasília. FUNAG. 2010. 
Pág. 259-260.  
16 Para maiores informações sobre a prática do asilo diplomático fora da América Latina: SINHA, S. 
Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. 
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2.2 AS IMUNIDADES DIPLOMÁTICAS COMO BASE PARA A CONCESSÃO DO 
ASILO DIPLOMÁTICO 

 

O asilo, sob o ponto de vista do direito, confronta concepções legais 

antagônicas: o estado que o concede, o faz em desacordo daquele que persegue o 

sujeito acusado da prática de um delito. A qualificação desse delito, se político ou 

comum, não é simplista e nem sempre está balizada por parâmetros eminentemente 

jurídicos. Considerações políticas, muitas vezes veladas, envolvendo as relações 

internacionais, são comumente fatores determinantes na decisão final sobre a 

aplicação do instituto. 

No asilo territorial, a segurança da concessão é vislumbrada pelo 

reconhecimento de que dificilmente um estado irá adentrar no território de outro para 

capturar um fugitivo seu. Não se desconsidera, por óbvio, a possibilidade de 

sequestros ou ações clandestinas com o objetivo de extrair um indivíduo de um dado 

território, mas essas são situações extremas que não comportam apreciações 

jurídicas no sentido de justificá-las, apenas políticas, num difícil e, por vezes, 

desarrazoado cálculo de custo/benefício da medida. Seria desnecessário apontar os 

riscos que ações dessa envergadura trazem consigo. Riscos não apenas políticos, 

mas, principalmente, operacionais. 

No asilo diplomático, algumas características da concessão evidenciam 

maior fragilidade na segurança tanto da missão quanto do perseguido. Em primeiro 

lugar, não se pode desconsiderar a pressão sobre o corpo diplomático, que muitas 

vezes pode ser objeto de constrangimentos, porquanto terá de continuar a interagir 

com a comunidade local. Em segundo, o fato de a embaixada situar-se em território 

estrangeiro, apesar das inviolabilidades de que dispõe, a faz dependente de 

recursos básicos fornecidos pelo estado territorial, como água, luz e proteção 

policial. Em terceiro, as embaixadas não são instaladas com a preocupação de 

abrigar pessoas em um confinamento incerto quanto ao seu término, e quando o 

fazem, naturalmente promovem impactos negativos no desenvolvimento regular das 

atividades da chancelaria. 

Ademais, a concessão do instituto em prédios de legações estrangeiras 

pressupõe um juízo de valor sobre a perseguição imputada ao asilado, que tem o 
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condão de frustrar uma ação de alguma forma considerada justa pelo estado 

territorial. Por conseguinte, coloca-se em questão a observância do princípio, 

consagrado na Carta das Nações Unidas17 e na Constituição Federal do Brasil18, da 

não-intromissão em assuntos internos. Não se pode desprezar que esse confronto 

de idéias, no campo jurídico, entre o estado asilante e o estado territorial, bem como 

a posição de maior fragilidade material da Embaixada, se comparada ao território do 

estado asilante, tornam imperativo o reconhecimento de algum ponto de equilíbrio 

que considere ilegítima uma ação de força, seja ela direta ou indireta, no sentido de 

frustrar o asilo concedido extraterritorialmente. De forma direta, ter-se-ia a invasão 

da Embaixada para a captura do fugitivo; de forma indireta, poder-se-ia imaginar 

constrangimentos de toda ordem, como a interrupção dos serviços de água ou 

energia da chancelaria, ou mesmo dificuldades na locomoção do corpo diplomático 

estrangeiro para dentro e fora do local de asilo. 

A razão da preocupação com o equilíbrio ocorre pelo fato de que, quando do 

momento da solicitação do asilo diplomático, por vezes, não se tem como 

dimensionar as reais motivações da persecução. É necessário algum tempo para 

que se possa refletir sobre o contexto em que se dá a situação que ensejou o pedido 

de asilo. Apesar disso, para não frustrar futura proteção, em caso de 

reconhecimento da legitimidade do pedido, terá a legação estrangeira de deferir a 

entrada do possível asilado, quando em iminente risco à sua segurança, mantendo-o 

dentro do estado territorial que o persegue, mas fora de seu poder jurisdicional. É 

possível, portanto, que alguém legitimamente perseguido seja subtraído ao poder 

estatal pelo abrigo que lhe venha conferir uma Embaixada. 

O poder estatal, por conseguinte, sofre um freio momentâneo, se a posterior 

consideração for a de que o estado asilante deve denegar o pedido; ou uma 

limitação definitiva, se houver a conclusão de que os motivos da concessão são 

legítimos. E o estado territorial, mesmo materialmente superior à Chancelaria ou 

                                                           
17 Artigo 2. A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 
1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: [7] Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará 
as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer 
Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente 
Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do 
Capitulo VII. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm . 
Acesso em: 08.01.2017. 
18 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: (...) IV - não-intervenção. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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Embaixada, singularmente consideradas, deverá conformar-se. Mas o que 

fundamenta a segurança do corpo diplomático e a conseqüente conformação do 

estado territorial? A resposta pode ser encontrada na prática milenar de respeito às 

imunidades diplomáticas e, especialmente, no princípio da inviolabilidade da missão.   

Imunidades diplomáticas e inviolabilidade da missão não se confundem, 

como bem observa Sérgio Eduardo Moreira Lima19, mas no contexto de concessão 

do asilo diplomático, os dois institutos não podem ser apartados. Sem as imunidades 

do agente diplomático, dificilmente um Embaixador cogitaria conceder asilo, sem a 

inviolabilidade da missão, o estado acreditado estaria livre para adentrar na 

Embaixada e capturar o fugitivo. Por conseguinte, não se pode atribuir outra 

justificativa ao desenvolvimento do asilo diplomático, ao longo da história, senão o 

amparo que lhe conferem os dois institutos em comento20.  

Inicialmente atrelada ao poder divino pelo qual o governante era investido, a 

idéia das imunidades diplomáticas desenvolveu-se como costume até ganhar, com a 

secularização do poder estatal, contornos legais apartados de considerações 

religiosas21. Sérgio Eduardo Moreira Lima22 define as imunidades diplomáticas como 

“a soma de isenções e prerrogativas concedidas aos agentes diplomáticos para 

assegurar-lhes, no interesse recíproco dos Estados, a independência necessária ao 

                                                           
19 “Considerada por muitos países a mais importante das prerrogativas, a inviolabilidade da missão 
diplomática é uma regra aceita universalmente. Na sua origem, decorria da inviolabilidade pessoal do 
agente. Atualmente, procede o comentário da Comissão de Direito Internacional  no sentido de que ‘a 
inviolabilidade dos locais da missão não é uma conseqüência da inviolabilidade do chefe da missão, 
mas um atributo do Estado acreditante em virtude de os locais serem usados como sede da missão”. 
MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 46. 
20 Sinha discorda dos privilégios diplomáticos como fundamento para o asilo nos seguintes termos: 
“As pointed out in  the  preeeding section,  diplomatic privileges and immunities  have as  their  basis 
not the  exterritoriality of diplomatic premises, but the necessity of freedom and security in discharging 
the diplomatic function. A right to interfere with the territorial jurisdiction of the host state by giving 
diplomatic asylum to its fugitives is not generally considered necessary for  providing this  freedom  
and security  in  the discharge of the diplomatic function and, consequently, does not constitute a 
diplomatic privilege.” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The 
Hague. 1971. Pág. 209. 
21 “Os privilégios e imunidades diplomáticos acompanham a história das relações dos povos desde os 
seus primórdios. Imbuídos, inicialmente, de caráter religioso, foram, através dos tempos, absorvidos 
pelo direito consuetudinário e por acordos bilaterais, até serem, mais recentemente, incorporados a 
convenções internacionais e à legislação de número crescente de países. Essenciais à condução das 
relações entre Estados, essas prerrogativas permitem a seus representantes exercer suas funções no 
Estado acreditado livres de pressões locais. Podem eles, assim, comunicar-se com seus próprios 
governos, negociar em seu nome, representá-los e defender seus interesses nacionais de forma 
independente das autoridades do Estado que os recebe.” MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. 
Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio Branco. Fundação Alexandre de 
Gusmão. 2002. Pág. 09. 
22 MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 34. 
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desempenho de sua missão”. Perceba-se que a ideia de imunidades carrega, na 

reciprocidade, elemento fundamental, pelo qual o estado que concede imunidade a 

um corpo diplomático estrangeiro também se beneficia dessa concessão, na medida 

em que terá o mesmo reconhecimento para seus diplomatas nacionais, quando em 

atividade no exterior. 

Historicamente considerada como um desdobramento natural da imunidade 

do agente diplomático23, a inviolabilidade da missão diplomática é universal, sendo 

solidamente consagrada pelo direito internacional, especialmente pela convenção de 

Viena sobre Relações Diplomáticas. O art. 22 da Convenção expressamente o 

consagra ao afirmar que “os locais da missão são invioláveis” não sendo possível o 

ingresso de agentes do estado acreditado nesses locais sem a aprovação do chefe 

da missão. 

A Convenção reflete a preocupação em se reconhecer a igualdade formal 

entre os estados. Seu preâmbulo deixa clara essa finalidade ao afirmar que os 

Estados Partes daquele instrumento têm consciência da “igualdade soberana dos 

Estados” como reflexo dos princípios e propósitos oriundos da Carta das Nações 

Unidas24. Consequência natural dessa ordem de idéias é a imunidade de jurisdição, 

tanto civil quanto penal. Por conseguinte, as inviolabilidades consubstanciam-se 

num reflexo da igualdade formal dos estados, porquanto a todas as legações 

estrangeiras deve ser conferida e respeitada sem distinção. 

                                                           
23 “Considerada por muitos países a mais importante das prerrogativas, a inviolabilidade da missão 
diplomática é uma regra aceita universalmente. Na sua origem, decorria da inviolabilidade pessoal do 
agente. Atualmente, procede o comentário da Comissão de Direito Internacional  no sentido de que ‘a 
inviolabilidade dos locais da missão não é uma conseqüência da inviolabilidade do chefe da missão, 
mas um atributo do Estado acreditante em virtude de os locais serem usados como sede da missão’. 
MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 46. 
24 O preâmbulo da Convenção prescreve: “Os Estados Partes na presente Convenção, Considerando 
que, desde tempos remotos, os povos de tôdas as Nações têm reconhecido a condição dos agentes 
diplomáticos; Conscientes dos propósitos e princípios da Carta das Nações unidas relativos à 
igualdade soberana dos Estados, à manutenção da paz e da segurança internacional e ao 
desenvolvimento das relações de amizade entre as Nações; Estimando que uma Convenção 
Internacional sôbre relações, privilégios e imunidades diplomáticas contribuirá para o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as Nações, independentemente da diversidade dos 
seus regimes constitucionais e sociais; Reconhecendo que a finalidade de tais privilégios e 
imunidades não é beneficiar indivíduos, mas, sim, a de garantir o eficaz desempenho das funções 
das Missões diplomáticas, em seu caráter de representantes dos Estados;  Afirmando que as normas 
de Direito internacional consuetudinário devem continuar regendo as questões que não tenham sido 
expressamente reguladas nas disposições da presente Convenção;” Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D56435.htm . Acesso em 23.10.2016. 
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Três principais teorias25 podem ser apontadas para explicar a inviolabilidade 

da missão: a teoria da “exterritorialidade”, que, em termos sintéticos, fazia da 

embaixada uma extensão do território do país acreditante; a teoria do “Caráter 

representativo”, pela qual o agente diplomático representava o próprio poder 

soberano de seu país, sendo uma violação à embaixada uma violação à soberania 

de um estado estrangeiro; e a teoria da “necessidade funcional”, pela qual as 

prerrogativas diplomáticas existem para garantir a independência na atuação dos 

agentes estrangeiros26. 

Hodiernamente prevalece a teoria da necessidade funcional27. De fato, o 

agente diplomático tem a necessidade de atuar com independência na defesa dos 

interesses do estado que representa. Não está o funcionário em outro país a título 

próprio, mas como uma deferência ao bom relacionamento entre dois povos. É um 

elo fundamental no endereçamento pacífico das disputas internacionais. Não 

poderia agir de forma isenta se não lhe fossem conferidas prerrogativas que lhe 

assegurassem minimamente sua independência para atuar em favor de seu estado, 

mas não necessariamente em oposição ao estado territorial que o recebe. A 

independência que se cogita permite que o diplomata possa estar a salvo de 

constrangimentos em sua atuação, de maneira que não venha a sofrer pressões 

indiretamente estabelecidas pelo aparelho estatal estrangeiro que o recebe, a 

exemplo de detenções, ainda que por motivos juridicamente justos, mas que 

guardem a possibilidade de constranger seu trabalho enquanto representante de 

outro país. 

A teoria da necessidade funcional como justificativa às imunidades e 

inviolabilidades diplomáticas é também adotada pela Carta das Nações Unidas. O 

art. 105, 1, da Carta prescreve que: “a Organização gozará, no território de cada um 

                                                           
25 “Ao longo dessa evolução histórica, diferentes teorias procuraram dar fundamento jurídico à 
imunidade diplomática. As três principais são a da exterritorialidade ou extraterritorialidade, a do 
caráter representativo e a da necessidade funcional”. MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e 
Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. 
Pág. 40. 
26 Para maiores esclarecimentos sobre as teorias, verificar: MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. 
Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio Branco. Fundação Alexandre de 
Gusmão. 2002. 
27 “A imunidade se vê, atualmente, despojada do sentido amplo e absoluto que lhe queriam atribuir os 
defensores da teoria da exterritorialidade. Seu conceito é restringido pelos dispositivos contidos nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 31 da CVRD e pelas obrigações estipuladas no seu artigo 41, inciso I. A 
doutrina da necessidade funcional passa a prevalecer como seu fundamento jurídico.” MOREIRA 
LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio Branco. 
Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 33-34. 
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de seus Membros, dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus 

propósitos”. É interessante perceber a utilização do termo “necessários” no texto, em 

inequívoca consonância com a teoria. 

De igual sorte, sua imunidade não estaria completa se não fosse a 

inviolabilidade da missão. Não seria possível conceber que se protege a pessoa do 

diplomata, mas não se confere semelhante proteção aos locais da missão28, 

especialmente à Embaixada. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 

de 1961, por conseguinte, declara serem “invioláveis os locais da Missão”, sendo 

que “os agentes do estado acreditado não poderão neles penetrar sem o 

consentimento do Chefe da Missão29”.   

O princípio da inviolabilidade da missão diplomática é reforçado em razão da 

reciprocidade no tratamento das chancelarias. Promover um juízo de valor unilateral 

sobre a atitude de um corpo diplomático que concede asilo, uma prática antiga, para 

justificar eventual quebra do princípio, seria por em risco a segurança do próprio 

corpo diplomático do país violador mundo afora. Os poucos precedentes que 

existem tiveram repúdio no direito internacional30. 

Certamente que abusos no uso das imunidades e na inviolabilidade da 

missão têm o condão de fragilizar o instituto. A opinião pública, por vezes, pressiona 

governos a rever a concessão das imunidades31. O Parlamento Britânico chegou a 

                                                           
28 A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas define os “locais da missão” em seu artigo 1, 
i, como sendo “os edifícios, ou parte dos edifícios, e terrenos anexos, seja quem for seu proprietário, 
utilizados para as finalidades da Missão inclusive a residência do Chefe da Missão. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm . Acesso em 05.01.2017. 
29 Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, artigo 22, 1. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm . Acesso em 05.01.2017. 
30 Há de se reconhecer a existência de precedentes na quebra do princípio da inviolabilidade da 
missão diplomática, mas o custo político internacional é sempre elevado, mesmo em se tratando de 
grandes potências. Sérgio Eduardo Moreira Lima trás as conseqüências do episódio da invasão da 
Embaixada da Nicarágua no Panamá: “A invasão da Embaixada da Nicarágua, pela gravidade do 
precedente, motivou uma resolução do Conselho Permanente da Organização do Estados 
Americanos, adotada no dia 08 de janeiro de 1990, por 19 votos a favor, inclusive o do Brasil, sete 
abstenções e nenhum voto contrário. Invocando as normas e os princípios consagrados na CVRD e 
na Convenção de Havana sobre Funcionários Diplomáticos, de 20 de fevereiro de 1928, a resolução 
denuncia: energicamente como una flagrante violacion al principio de la inviolabilidad de la residência 
y persona del agente diplomático, consagrado en tratados e normas consuetudinárias internacionales, 
el asalto a la residência del Embajador de Nicaragua en Panama y otros actos de violência, 
perpetrados por tropas invasoras del ejercito de los Estados Unidos de America en La Republica de 
Panama.” MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. 
Instituto Rio Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 25. 
31 “Observavam-se, no entanto, nos anos 80, manifestações de insatisfação de segmentos da opinião 
pública internacional, notadamente nos países anglo-saxões, no tocante aos casos de abusos de 
prerrogativas diplomáticas. A essas reações correspondiam iniciativas organizadas por parte desses 
mesmos segmentos no sentido do cerceamento dessas prerrogativas.” MOREIRA LIMA, Sérgio 



27 

 

considerar a revisão da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas32, mas foi 

desaconselhado pelo Foreign Office33.  

As críticas a respeito das imunidades estão frequentemente associadas à 

incompreensão de sua utilidade como instrumento de independência para a atuação 

dos diplomatas, geralmente associando as prerrogativas à impunidade de um 

cidadão estrangeiro, mas que não seria aplicável a um nacional comum. Apesar 

disso, é importante esclarecer que a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas é suficientemente dotada de instrumentos para coibir o abuso das 

prerrogativas e mesmo o uso indevido da missão. Primeiramente a convenção deixa 

claro, em seu art. 31, 4, que a imunidade de jurisdição no estado acreditado não 

isenta o diplomata da jurisdição do estado acreditante. Logo, um diplomata que atue 

em sistemático desrespeito à legislação do estado estrangeiro onde desenvolve 

suas atividades, nem por isso estará livre da apuração de sua conduta pelo seu 

próprio país.  

O dispositivo, por conseguinte, carrega consigo o primeiro cuidado que se 

espera no estabelecimento das relações diplomáticas e a razão pela qual não se 

pode falar em impunidade se a formação das relações internacionais de um dado 

país for buscada tomando por premissa o fato de que, para serem estáveis, deverão 

estar calcadas no compromisso de proteção e defesa dos direitos da pessoa 

humana e da ordem jurídica vigente no país com o qual se relaciona. Relações 

internacionais que perseveram na defesa mútua dos direitos humanos jamais irão 

admitir que entre povos irmãos seja tolerada a impunidade. A confiança entre os 

estados, para se promover o estabelecimento de relações diplomáticas, deverá ser 

de tal ordem que torne certo o processamento de feitos, por parte de autoridades 

estrangeiras, fruto de uma provável quebra da ordem jurídica interna no estado 

acreditado. 

                                                           
Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio Branco. Fundação 
Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 17. 
32 “No Reino Unido, o Parlamento iniciou, em maio de 1984, estudo sobre a questão da imunidade 
diplomática e instou o ‘Foreign Office’ a realizar, na mesma ocasião, uma ‘revisão completa’ da 
CVRD.” MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto 
Rio Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 18. 
33 “Em razão do trabalho desenvolvido pelo ‘Foreign Office’ junto às autoridades legislativas, a 
comissão constituída pelo parlamento britânico concluiu que seria desaconselhável considerar 
emendas à CVRD como solução para o problema de abuso de imunidade diplomática e questionável 
o benefício para o Governo daquele país de eventual esforço nesse sentido. A ação governamental 
deveria centrar-se, ao revés, numa ‘política mais firme’ no tocante à aplicação da convenção.” 
MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 18-19. 
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Apesar disso, e como segundo instrumento de controle das prerrogativas e 

imunidades diplomáticas, a convenção não exclui a possibilidade de o estado 

acreditante quebrar a imunidade de um diplomata seu para que o estado acreditado 

possa processá-lo. O pedido para a quebra da imunidade diplomática é 

conseqüência do que está previsto no art. 32, 1 e 2 da Convenção34. A renúncia, de 

acordo com o dispositivo mencionado, deverá ser sempre expressa e apesar de 

rara, é utilizada. Sérgio Eduardo Moreira Lima35 colaciona exemplo de quebra de 

imunidade por líder africano em razão da descoberta de porte ilegal de drogas por 

parte de diplomata em Londres. Nas razões para a quebra, segundo Moreira Lima, o 

presidente africano pontuou que a imunidade não existia para “evitar a investigação 

de crimes graves” e que apesar de se tratar de uma decisão incomum, sua medida 

ocorria como forma de proteger seu próprio povo e os povos de todo o mundo. 

A quebra da imunidade diplomática é um gesto de enorme confiança, dentro 

de um juízo de acentuada probabilidade de cometimento do ilícito, por conseguinte, 

um ato de considerável raridade. Certamente que não se pode esperar o mesmo 

nível de intensidade e confiança nas relações bilaterais dos diversos povos mundo 

afora. Mesmo o leigo em assuntos internacionais pode claramente perceber que a 

intensidade e confiança das relações entre Brasil e Uruguai, por exemplo, são bem 

maiores se comparadas com as relações entre Brasil e Honduras: no primeiro caso 

são dois países vizinhos, num processo de integração considerável, o Mercosul; no 

segundo, dois países amigos, que se respeitam, mas que não são ligados por uma 

fronteira comum e não estão dentro de um processo de integração tão intenso 

quanto no primeiro. Por tal razão, a possibilidade de punição do ilícito no estado 

acreditante e a possibilidade de quebra da imunidade diplomática são duas ações 

que se subsidiam para evitar impunidade. 

Para além dos instrumentos apresentados, existem os mecanismos de se 

decretar persona non grata, a necessidade de concessão do agrément ao 

embaixador indicado para chefiar a missão diplomática e a previsão de situações 

não alcançáveis pela imunidade.  

                                                           
34 Artigo 32, 1. O Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes 
diplomáticos e das pessoas que gozam de imunidade nos têrmos do artigo 37.  2. A renuncia será 
sempre expressa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm . 
Acesso em: 05.01.2017. 
35 MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. pág. 53. 
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A decretação de “persona non grata ou não aceitável” está prevista no art. 

9º, 1, da Convenção. Referida disposição dá ao estado acreditado a possibilidade de 

ter controle sobre quem ingressa ou permanece em seu território, ostentando 

imunidade diplomática. O controle é amplo, uma vez que o dispositivo não prevê a 

necessidade de informar as razões pelas quais se invoca o instituto. Nesse contexto, 

um diplomata que possui histórico de indisciplina em algum dos postos que tenha 

servido pode ser inadmitido sem que isso signifique descortesia entre os estados. 

O agrément ao embaixador indicado é o instrumento pelo qual um governo 

consulta outro a respeito da aceitação ou não do apontado para chefe da missão 

diplomática36 e está previsto no art. 4 da Convenção. De acordo com a doutrina de 

Hildebrando Acciolly37, a possibilidade de recusa do estado acreditado pode ter 

tornado praxe a consulta prévia para não resultar no constrangimento de o chefe da 

missão ser designado e, logo em seguida, ser rejeitado pelo país onde deveria 

servir. 

Por fim, mas não menos importante, dentre os instrumentos de desestímulo 

a abusos nas prerrogativas e imunidades diplomáticas, estão os casos nos quais a 

própria convenção prevê a inexistência de imunidades em matéria cível e 

administrativa. São três os casos38: a) uma ação real sobre imóvel privado situado 

no território do estado acreditado, salvo se o agente diplomático o possuir por conta 

do Estado acreditado para fins da missão; b) uma ação sucessória na qual o agente 

diplomático figure, a título privado e não em nome do Estado, como executor 

testamentário, administrador, herdeiro ou legatário; e c) uma ação referente a 

qualquer profissão liberal ou atividade comercial exercida pelo agente diplomático no 

Estado acreditado fora de suas funções oficiais. 

Percebe-se, por conseguinte, que dificilmente um diplomata, mesmo o 

Embaixador, promoveria, de forma impensada, asilo diplomático a quem não 

portasse condições mínimas para recebê-lo. O fornecimento do asilo pode até 

                                                           
36 “Todo governo, quando resolve acreditar um representante diplomático junto a outro governo, deve 
solicitar deste a aceitação da pessoa em quem se tiver fixado a escolha, ou, antes, deve informar-se 
confidencialmente, junto a esse outro governo, se tal pessoa será bem recebida como representante 
diplomático, isto é, se a mesma será, como se costuma dizer, persona grata. A esse pedido ou 
consulta, dá-se, comumente, a designação de pedido de agrément ou de agréation.” ACCIOLY, 
Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. Vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2009. Pág. 
542. 
37ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. Vol. I. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. Pág. 542 – 543. 
38 Art. 31, 1, a, b e c da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm . Acesso em 05.01.2017. 
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nascer de um ato individualmente considerado por parte de um diplomata, mas 

jamais se manteria, dentro dos instrumentos existentes na Convenção de Viena 

sobre Relações Diplomáticas, caso não fosse respaldado por uma decisão de 

Estado, a dar suporte ao ato inicial de acolhimento. 

A opinião pública demonstra-se reativa aos abusos, mas pode também 

imbuir-se de maior incompreensão pelo respeito às imunidades diplomáticas em 

caso de asilo em situações difíceis de serem compreendidas ao leigo, especialmente 

porque se o asilo deve ser concedido a criminosos políticos, não necessariamente, 

como será visto adiante, o crime deva ter sido cometido em um país de regime 

ditatorial. É perfeitamente possível a existência do crime político em país de 

normalidade democrática, apesar da maior dificuldade em caracterizá-lo. De igual 

sorte, um crime político pode estar associado a um crime comum que cause revolta 

em parte da população, impulsionando setores expressivos de uma sociedade a 

repudiarem o asilo. Todavia, em se tratando de um ato de estado, respaldado 

amplamente pelo direito internacional, será merecedor de respeito por parte do 

estado acreditado. 

Em todos os casos, o que se observa é que os privilégios diplomáticos são o 

sustentáculo do asilo. Mesmo os países que não o reconhecem como assegurado 

pelo direito internacional, como é o caso dos Estados Unidos da América39, acabam 

concedendo-o, em última instância, conscientes de que a imunidade de jurisdição 

que os locais destinados às suas missões diplomáticas em território estrangeiro são 

suficientes para evitar quaisquer ameaças de invasão e captura de asilados. 

 

2.3 O ASILO DIPLOMÁTICO E A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNO E O 

DIREITO INTERNACIONAL PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.  

 

Refletir sobre a inserção do asilo diplomático enquanto norma no 

ordenamento jurídico pátrio, nos moldes pretendidos pelo presente trabalho, e a 

relação entre o direito internacional e o direito interno é medida incontornável para a 

compreensão da natureza jurídica do asilo diplomático e seus reflexos para a prática 

brasileira do instituto. Conforme demonstrado, o asilo diplomático apresenta-se tanto 

                                                           
39 Prakash Sinha faz uma análise da posição estadunidense sobre o asilo diplomático desde o século 
XIX. Para maiores informações: SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus 
Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 214-217. 
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em tratados e convenções internacionais quanto em costume quanto em textos 

legais brasileiros. A forma difusa como se apresenta no ordenamento jurídico 

nacional necessita de ponderada reflexão para que sua prática mantenha a 

coerência histórica que o legitima perante a comunidade internacional. 

A primeira observação que se faz a respeito do tema é que o asilo 

diplomático tem guarida constitucional. Trata-se de princípio das relações 

internacionais do país, segundo preconizado pelo art. 4º, X, da Constituição Federal. 

Em termos literais, a constituição fala em concessão de asilo político. Por 

conseguinte, a existência do asilo diplomático, em nossa Carta Magna, não é 

expressa, mas apresenta-se como modalidade de asilo político, conforme definido 

por Mazzuoli40. 

Uadi Lammêgo Bulos41 considera que a expressão “asilo político”, tal qual 

empregada na Constituição Federal é abrangente. A Constituição, para o referido 

constitucionalista, ao tratar de asilo político, tanto se refere ao asilo territorial quanto 

ao asilo diplomático. De fato, ao referir-se a asilo político, a constituição adota o 

gênero, sem especificar-lhe. Apesar disso, não há nenhuma indicação no texto 

constitucional que restrinja a interpretação do termo. 

Para além do texto constitucional, o asilo diplomático está inserido, enquanto 

norma positivada, na Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.  O 

texto convencional, conforme dito acima, fora promulgado internamente por meio do 

decreto 42.62842, de 13 de novembro de 1957, portanto sob o manto de ordem 

constitucional anterior. É texto recepcionado pela constituição vigente, mas sua 

natureza jurídica merece atenta reflexão. Uma razão especial, que será retomada 

mais adiante, é que a convenção, em seu art. II, afirma que “todo Estado tem o 

direito de conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, nem a declarar 

por que o nega”. 

O Brasil não opôs reservas ao texto da convenção, o que levaria a supor 

que, para o país, o asilo diplomático seria um direito do estado e, em sua 

concessão, estaria presente uma decisão a ser tomada de forma discricionária. 

Caso o país supostamente entendesse tratar-se de um direito do indivíduo aporia 

                                                           
40 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9. Ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015. Pág. 822. 
41 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 9ª ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional n.57/2008. São Paulo. Saraiva. 2009. pág. 100. 
42 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42628.htm  
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uma reserva no texto, tal como o fez a Guatemala43. Não o tendo feito, a leitura da 

convenção, segundo o dispositivo sob análise, gera um conflito aparente de normas, 

primeiro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 14, que 

prescreve ser um direito de todo ser humano vítima de perseguição, “procurar e 

gozar asilo em outros países”; segundo, com a própria constituição da república, 

que, conforme já mencionado, prescreve a concessão de asilo político e a 

prevalência dos direitos humanos como princípios a serem seguidos pelo Brasil em 

suas relações internacionais. 

Em se tratando de antinomia, para sua solução, é fundamental discutir o 

valor normativo dos tratados e convenções internacionais no ordenamento jurídico 

interno. A temática ainda suscita controvérsias doutrinárias, apesar de, conforme 

será visto adiante, já analisada pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma 

oportunidade. Ocorre que as decisões da Suprema Corte sofrem influência das 

mudanças doutrinárias, podendo ser modificadas com a evolução do próprio direito 

enquanto ramo do conhecimento científico. 

Não é fácil apresentar uma perspectiva ausente de questionamentos, a 

indicar toda a polêmica ainda existente sobre a matéria. O elemento preponderante 

da reflexão está em saber a importância de um tratado ou convenção internacional e 

seu grau de hierarquia para o ordenamento jurídico interno de um país. 

Hildebrando Accioly44 aponta como marco inicial da discussão a publicação 

do livro Völkerrecht und Landesrecht, do jurista alemão Henrique Triepel no ano de 

1889 e esclarece que o cerne da questão estaria em conceber-se ou não a 

existência de duas ordens jurídicas independentes: uma interna e outra externa. Em 

as concebendo, seguindo o raciocínio de Accioly, far-se-ia necessário saber qual 

das duas seria predominante. Diversas teorias surgiram para analisar a questão, 

mas podem ser sintetizadas nas variações a respeito do monismo e do dualismo no 

direito internacional. 

                                                           
43 A reserva da Guatemala à Convenção de Caracas fora feita nos seguintes termos: “fazemos 
reserva expressa ao Artigo II na parte que declara não serem os estados obrigados a conceder asilo, 
porque mantemos o conceito amplo e firme do direito de asilo.” Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 07.01.2017. 
44 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. Vol. I. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. Pág. 77. 
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O dualismo percebe o direito interno e o direito internacional como duas 

ordens distintas45. A comunicação entre essas ordens dar-se-ia por meio de 

processo de incorporação da norma internacional ao direito interno46. O monismo47, 

por sua vez, percebe o direito interno e o direito internacional como constituintes de 

uma única ordem. Para Mazzuoli, o monismo estaria dividido em três diferentes 

correntes quanto à classificação hierárquica entre o direito interno e o direito 

internacional: a) monismo nacionalista, no qual, em suma, predominaria o direito 

                                                           
45 De acordo com Mazzuoli: “Para os adeptos dessa corrente, o Direito interno de cada Estado e o 
Direito Internacional são dois sistemas independentes e distintos, ou seja, constituem círculos que 
não se interceptam (meramente contíguos), embora sejam igualmente válidos. As fontes e normas do 
Direito Internacional (notadamente os tratados) não têm, para os dualistas, qualquer influência sobre 
questões relativas ao âmbito do Direito interno e vice-versa, de sorte que entre ambos os 
ordenamentos jamais poderia haver conflitos. Segundo essa construção, sendo o Direito Internacional 
e o Direito interno dois sistemas de normas diferentes, independentes um do outro, que não se tocam 
por nenhum meio, impossível seria a existência de qualquer antinomia entre eles. Portanto, de acordo 
com os dualistas, quando um Estado assume um compromisso exterior, o está aceitando tão 
somente como fonte do Direito Internacional, sem qualquer impacto ou repercussão no seu cenário 
normativo interno. Para que isto ocorra, ou seja, para que um compromisso internacionalmente 
assumido passe a ter valor jurídico no âmbito do Direito interno, é necessário que o Direito 
Internacional seja ‘transformado’ em norma interna, o que se dá pelo processo conhecido 
como adoção ou transformação. Assim, o primado normativo, para os dualistas, é da lei interna de 
cada Estado, e, não, do Direito Internacional.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito 
Internacional Público. 9. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015. 
Pág. 93 
46 “Assim, por ser diferente a identidade de fontes (pois as fontes do Direito Internacional são os 
tratados e costumes internacionais, e as do Direito interno são as leis e costumes internos) e por 
regularem tais sistemas matérias diferentes, entre eles (Direito interno e Direito Internacional) não 
poderia haver conflito, ou seja, uma norma internacional não poderia, em nenhuma hipótese, regular 
questão interna sem antes ter sido incorporada a esse ordenamento por um procedimento receptivo 
que a ‘transforme’ em lei nacional (tal equivaleria ao chamado act of parliament, do direito inglês). Da 
mesma forma, por se tratar de sistemas distintos, em que cada qual regula relações jurídicas 
diversas, não haveria que se falar na supremacia de um sobre o outro.” MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo. 2015. Pág. 93.  
47 “Os autores monistas (que têm em Kelsen o seu maior expoente) partem de uma inteligência 
diametralmente oposta à concepção dualista, vez que têm como ponto de partida não a dualidade, 
mas a unidade (ou unicidade) do conjunto das normas jurídicas, internas e internacionais. Para a 
corrente monista, então, o Direito Internacional e o Direito interno são dois ramos do Direito dentro 
de um só sistema jurídico. Trata-se da teoria segundo a qual o Direito Internacional se aplica 
diretamente na ordem jurídica dos Estados, independentemente de qualquer ‘transformação’, uma 
vez que esses mesmos Estados, nas suas relações com outros sujeitos do direito das gentes, 
mantêm compromissos que se interpenetram e que somente se sustentam juridicamente por 
pertencerem a um sistema jurídico uno, baseado na identidade de sujeitos (os indivíduos que os 
compõem) e de fontes (sempre objetivas e não dependentes – como no voluntarismo – da vontade 
dos Estados). Sendo assim, tanto o Direito interno como o Direito Internacional estariam aptos para 
reger as relações jurídicas dos indivíduos, sendo inútil qualquer processo de transformação das 
normas internacionais no ordenamento jurídico interno. Em outras palavras, uma norma internacional, 
quando aceita por um Estado (v.g., quando este ratifica um tratado), já tem aptidão para ser aplicada 
no plano do seu Direito interno, sem a necessidade de ser “transformada” em norma interna (por ato 
posterior de um dos poderes constituídos, v.g., o Poder Legislativo). A norma do direito das gentes (o 
tratado ratificado ou até mesmo o costume) continua sendo norma internacional, que será 
então aplicada internamente, não sendo norma internacional transformada em Direito interno.” 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista 
dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 98-99.  
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interno sobre o direito internacional; b) monismo internacionalista, pelo qual as 

normas de direito internacional teriam predomínio com relação ao direito interno; e c) 

o monismo internacionalista dialógico, pelo qual, em uma situação envolvendo a 

proteção e defesa dos direitos humanos, prevaleceria a norma que for mais protetiva 

ao indivíduo48. 

Apesar disso, a relevância do questionamento sob uma perspectiva 

estritamente constitucional afeiçoa-se como inexistente: a constituição está no topo 

da hierarquia das normas, não podendo ser desafiada. De igual forma, para 

considerável parte da doutrina internacionalista, especialmente para os que seguem 

o monismo em sua vertente internacionalista49, também parece irrelevante o 

questionamento, uma vez que seria predominante o direito internacional sobre o 

direito interno. 

                                                           
48 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 100. 
49 “A segunda corrente em que se divide o monismo é a corrente monista internacionalista. Esta 
doutrina (que é resultado do antivoluntarismo) fora desenvolvida principalmente pela Escola de 
Viena, cujos maiores representantes foram Kelsen, Verdross e Josef Kunz, tendo se firmado no 
cenário mundial a partir do século XX, notadamente após a Segunda Guerra Mundial. O monismo 
com primazia do Direito Internacional sustenta a unicidade da ordem jurídica sob o primado do 
direito externo, a que se ajustariam todas as ordens internas (posição que teve em Kelsen o seu 
maior expoente). Segundo essa concepção, o Direito interno deriva do Direito Internacional, que 
representa uma ordem jurídica hierarquicamente superior. No ápice da pirâmide das normas 
encontra-se, pois, o Direito Internacional (norma fundamental: pacta sunt servanda), do qual 
provém o Direito interno, que lhe é subordinado. Ambos os ordenamentos, o interno e o 
internacional, sob o comando deste último, marcham pari passu rumo ao progresso ascensional da 
cultura e das relações humanas. Em outras palavras, o Direito Internacional passa a ser 
hierarquicamente superior a todo o Direito interno do Estado, da mesma forma que as normas 
constitucionais o são sobre as leis ordinárias, e assim por diante. E isto porque o seu fundamento 
de validade repousa sobre o princípio pacta sunt servanda, que é a norma mais elevada (norma 
máxima) da ordem jurídica mundial e da qual todas as demais normas derivam, representando o 
dever dos Estados em cumprir as suas obrigações. Ademais, se as normas do Direito Internacional 
regem a conduta da sociedade internacional, não podem elas ser revogadas unilateralmente por 
nenhum dos seus atores, sejam eles Estados ou organizações internacionais. 
  Como se vê, a solução monista internacionalista para o problema da hierarquia entre o 
Direito Internacional e o Direito interno é relativamente simples: um ato internacional sempre 
prevalece sobre uma disposição normativa interna que lhe contradiz. Ou seja, a ordem jurídica 
interna deve sempre ceder, em caso de conflito, em favor da ordem internacional, que traça e 
regula os limites da competência da jurisdição doméstica estatal. Nesse caso, é o Direito 
Internacional que determina tanto o fundamento de validade, como o domínio territorial, pessoal e 
temporal de validade das ordens jurídicas internas de cada Estado. É dizer, não há duas ordens 
jurídicas coordenadas, como na concepção dualista, mas duas ordens jurídicas, uma das quais (o 
Direito interno) é subordinada à outra (o Direito Internacional) que lhe é superior. Georges Scelle 
advogou essa tese ao criar a teoria do ‘desdobramento funcional’ (dédoublement fonctionnel), 
segundo a qual os órgãos do Estado atuam juridicamente como agentes internacionais em 
decorrência da competência que lhes é atribuída pelo Direito Internacional. Assim, segundo a tese 
de Scelle, o Direito Internacional é formado em grande parte em virtude das atividades dos órgãos 
dos Estados, que atuam dentro de suas respectivas competências, a fim de realizar os propósitos 
almejados pelo Direito Internacional.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito 
Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 103-104. 
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Percebe-se que, aparentemente, a predominância de um ou outro ramo do 

direito seria uma mera questão de perspectiva. Por conseguinte, discutir o tema 

seria inútil. Em verdade, seria anti-acadêmico não discuti-lo, uma vez que presente 

em diferentes esferas do pensamento jurídico que, por vezes, se comunicam e 

levam a situações embaraçosas tanto interna quanto internacionalmente em razão 

de que o fato de uma norma inserta no ordenamento jurídico por meio de tratado ser 

tida como inconstitucional não desobriga o estado em suas relações internacionais50, 

independentemente de qual corrente se filie o julgador ou a doutrina majoritária do 

país. De igual forma, e tendo em vista especificamente o caso da Convenção de 

Caracas, aduzir-se que o asilo diplomático é uma prerrogativa do estado em 

conceder e não um direito do cidadão perseguido em obtê-lo, fundamentado no art. 

II da referida convenção, o desobrigaria internacionalmente, mas criaria um 

embaraço constitucional ao se reconhecer, como o faz longa tradição jurídica 

nacional, que o asilo é uma questão de direitos humanos, ante o disposto no art. 4º, 

II e X, da Constituição Federal. Faz-se necessário, por conseguinte, refletir-se a 

respeito tanto da perspectiva internacionalista quanto da perspectiva 

constitucionalista, buscando conciliar as duas visões. 

O internacionalismo, especialmente durante o século XX, tem se 

demonstrado vigoroso na afirmação da preeminência do direito internacional. A 

Corte Permanente de Justiça Internacional pronunciou-se sobre o tema, ao menos, 

em duas oportunidades e em ambas foi coerente com a predominância do direito 

internacional sobre o direito interno: uma ao decidir, em 25 de maio de 1926, sobre 

“certos interesses alemães na Alta Silésia Polonesa” e outra em parecer consultivo, 

                                                           
50 “Dessa forma, esses dois ordenamentos jurídicos – o do Estado e o internacional – podem andar 
pareados sem, entretanto, haver primazia de um sobre o outro, pois distintas são as esferas de suas 
atuações. Assim, não pode um preceito de direito das gentes revogar outro que lhe seja diverso no 
ordenamento interno. O Estado pactuante obriga-se a incorporar tais preceitos no seu ordenamento 
doméstico, assumindo somente uma obrigação moral; mas, se não o fizer, deverá ser 
responsabilizado no plano internacional. Tal responsabilização – decorrente do princípio pacta sunt 
servanda – deriva de um ilícito internacional, consistente na prática de um ato interno, mesmo que 
negativo, como a não incorporação ao ordenamento nacional dos preceitos insculpidos nos tratados 
(e aqui poderíamos adiantar mais uma crítica ao dualismo, relativa à incoerência em se aceitar a 
aplicação da norma interna, em detrimento da internacional, sabendo-se da possibilidade de 
responsabilização internacional do Estado…). MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito 
Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 96. 
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datado de 21 de fevereiro de 1925, a respeito da “troca de populações gregas e 

turcas” 51.  

Seguindo o mesmo pensamento, a Organização das Nações Unidas, em 

1949, publicou, por meio de memorando do Secretário Geral, relatório denominado 

“Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of The 

International Law Commission52”, pelo qual se analisava diversos pontos a respeito 

da codificação do direito internacional, dentre eles as “obrigações de direito 

internacional em relação com o direito do estado”. Sobre o tema o relatório pontuou 

o seguinte: 

“Deve ser levado em consideração em que medida e em qual extensão a 
obrigação dos estados de dar efeito a suas obrigações internacionais 
deveria encontrar lugar em um esquema geral de codificação. O problema é 
intimamente relacionado com a autoridade e efetividade do direito 
internacional. Em larga medida, é uma questão de reafirmação do que 
agora se tornou uma proeminente característica da lei e da prática de 
muitos estados. A doutrina da incorporação, de acordo com a qual as regras 
de direito internacional formam parte da lei interna dos estados, originou-se 
na Inglaterra e nos Estados Unidos. Apesar disso, esta não é mais uma 
doutrina confinada a esses países. Foi adotada por outros estados, a 
exemplo da Constituição Alemã de 1919 e das Constituições da Argentina e 
da Venezuela. O preâmbulo da Constituição Francesa de 1946 contém uma 
declaração geral no sentido de que a França conforma-se com os princípios 
de direito internacional público. As cortes de muitos outros países, as 
constituições dos quais não expressamente incluem o princípio da 
incorporação, tem agido de acordo com ele. O momento parece propício 
para a incorporação do princípio, adequadamente elaborado e definido, de 
que tratados validamente concluídos pelo Estado e de que normas gerais 
reconhecidas pelo costume internacional formam parte do direito interno do 
Estado; que cortes e outras instituições nacionais são obrigadas a dar-lhe 
efetividade; que elas não podem ser ab-rogadas puramente por uma ação 
nacional; e que um estado não pode invocar a ausência de requisitos em 
leis e órgãos nacionais como razões para o não cumprimento de obrigações 
internacionais.”53  

                                                           
51 Uma sucinta discussão a respeito de ambos os casos, bem como a conclusão da predominância do 
direito internacional sobre o direito interno podem ser encontrados em: ACCIOLY, Hildebrando. 
Tratado de Direito Internacional Público. Vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2009. Pág. 79. 
52Disponível em: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_1_rev1.pdf . Pág. 22 do 
documento. Acesso em: 07.01.2017. 
53 Tradução livre para o seguinte excerto: “It must be a matter for consideration to what extent and in 
what detail the obligation of States to give effect, through their national Law, to their duties arising out 
of international Law should find a place in any general scheme of codification. The problem is one 
which is closely related to the authority and effectivness of international Law. To a large extent it is a 
question of the reaffirmation of what has now become a prominent feature of the Law and of the 
practice of many states. The doctrine of incorporation, according to which the rules of international 
Law form part of the municipal Law of states, originated in England and in the United States. However, 
this is not now a doctrine confined to those countries. It has been adopted by other states, for instance 
in the German Constitution of 1919 and in the Constitutions of Argentina and Venezuela. The 
preamble to the French Constitution of 1946 contains a general declaration to the effect that France 
conforms to the principles of public international Law. The Courts of many other countries, the 
constitution of which does not expressly include the principle of incorporation, have acted upon it. The 
time would therefore appear ripe for the incorporation of the principle, suitably elaborated and defined, 
that treaties validly concluded by the State and generally recognized rules of customary international 
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É interessante observar, no excerto, a afirmação de que não apenas os 

tratados internacionais, mas também o costume internacional formam parte do 

direito interno dos estados. Ainda que se adote um modelo de incorporação de 

tratados internacionais, com procedimentos internos próprios em cada estado 

nacional, não se pode afirmar que um costume internacional está sujeito a medidas 

de incorporação, ou mesmo que, consequentemente, não o incorporando, um dado 

país estaria isento de responsabilização internacional pelo descumprimento do 

referido costume. 

De fato, a preeminência do direito internacional, enquanto tendência, 

evoluiu, de meados do século XX, para tornar-se um dado positivado pela 

convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969. 

Mencionada convenção expressamente declara, em seu art. 27, que “uma parte não 

pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento 

de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46”. Por sua vez, o art. 46 da 

convenção trata da questão da competência, segundo o direito interno, para concluir 

tratados, expressamente desautorizando invocar-se como justificativa para a não 

observância de um pacto internacional o fato de que o consentimento fora realizado 

em violação às normas internas a respeito da competência para sua conclusão. 

O art. 46, porém, faz criteriosa ressalva. Caso a norma violada para a 

competência de concluir tratados seja fundamental e a violação seja manifesta, 

estaria justificada a invocação do direito interno para o não cumprimento do tratado. 

O dispositivo esclarece que uma violação é manifesta quando “for objetivamente 

evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a 

prática normal e de boa fé”. Não seria desarrazoado concluir que a norma 

fundamental, tal como inserida na convenção, se trata de uma norma de hierarquia 

constitucional, uma vez que a exceção não poderia existir em função de uma norma 

comum, de menor hierarquia, mas apenas de texto cuja importância justificasse a 

objeção, como é o caso de uma norma de vertente constitucional. 

                                                           
Law form part of the domestic Law of the State; that courts and other national agencies are obliged to 
give effect to them; that they cannot be unilaterally abrogated by purely national action; and that a 
State cannot invoke the absence of the requisite national laws and organs as a reason for the 
nonfullfilment of its international obligations.” Disponível em: 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_1_rev1.pdf . Acesso em: 07.01.2017. 
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Apesar disso, o fato de se tratar de norma inserta na constituição a respeito 

da competência para consentir não é suficiente para esquivar-se de obrigação 

assumida por meio de tratado celebrado entre estados soberanos. É necessário que 

a violação seja evidente, contrastando com a prática internacional e a boa-fé. Por 

conseguinte, numa perspectiva estritamente internacionalista e seguindo as 

diretrizes do texto de Viena, não restam dúvidas sobre a preponderância do direito 

internacional, em relação direito interno, para o internacionalismo contemporâneo. 

O texto fora ratificado pelo governo brasileiro e internalizado por meio do 

decreto 7.03054 de 14 de dezembro de 2009. De forma objetiva, portanto, o Brasil 

deveria reconhecer a preeminência do direito internacional em relação a seu direito 

interno, mesmo que o confronto de normas fosse entre uma norma internacional e 

uma norma de origem constitucional. Todavia, e como dito alhures, a matéria já foi 

objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade, 

pronunciando-se a Suprema Corte brasileira, como será visto, de forma diversa55. 

Não obstante as razões ora demonstradas, a doutrina nacional apresenta a 

discussão sob diferentes perspectivas, demonstrando ser ainda polêmica qualquer 

corrente que celebre o direito internacional em superioridade ao direito interno e não 

somente o direito em si, mas também a prática do judiciário pátrio. Exemplo do que 

se afirma está na apenas recente adoção da “audiência de custódia56” pelos 

tribunais brasileiros. 

Duas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil já impunham ao país 

que conferisse ao cidadão preso a imediata condução à presença de um juiz. A 

primeira convenção foi o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

internalizada por meio do decreto 59257, de 06 de julho de 1992; a segunda foi a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizada pelo decreto 67858, de 

06 de novembro de 1992. Em ambos os decretos, há a determinação de que o texto 
                                                           
54 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm 
55 O posicionamento do Supremo a esse respeito pode ser conferido nas notas 56 e 57 abaixo. 
56 Thiago André Pierobóm de Ávila, ao tratar do tema no direito comparado expõe o objetivo da 
audiência de custódia nos seguintes termos: “No direito processual penal de diversos países, há uma 
convergência de entendimentos no sentido de que a pessoa presa na fase das investigações deve 
ser imediatamente apresentada pessoalmente ao juiz. A finalidade dessa audiência é a realização do 
interrogatório pelo juiz e a decisão, em contraditório, sobre a necessidade da continuidade de sua 
prisão. A regra está ligada a um sistema mais amplo de mecanismos de controle sobre a atividade 
policial.” ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Audiência de custódia: avanços e desafios. Revista 
de informação legislativa: RIL, v. 53, n. 211, p. 301-333, jul./set. 2016. Disponível em: 
< http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/211/ril_v53_n211_p301 >. Acesso em: 22.01.2017. 
57 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm 
58 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm 
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de cada uma das convenções deve ser cumprido “tão inteiramente quanto nele se 

contém”. Apesar disso, foi apenas em 06 de fevereiro de 2015 que o projeto das 

audiências teve início, e somente em 15 de dezembro do mesmo ano que o 

Conselho Nacional de Justiça as regulamentou59, denotando um lapso de pouco 

mais de 23 anos entre a vigência da norma internacional para o país e seu 

reconhecimento efetivo internamente. 

Ao perceber-se que o Brasil necessitou internalizar convenções 

internacionais para que tivessem validade em território nacional, torna-se evidente, 

conforme já discutido, que o país não segue o monismo, ao menos em sua 

jurisprudência, como corrente de pensamento ao tratar da relação entre o direito 

interno e o direito internacional. Para a prática brasileira, há, por conseguinte, duas 

ordens jurídicas distintas: uma interna e outra internacional. 

No julgamento da ADI 1.480, a Suprema Corte, apesar de demonstrar-se 

indiferente à discussão levantada por monistas e dualistas, afirmou clareza no 

entendimento jurisprudencial a respeito do reconhecimento da existência de duas 

ordens jurídicas distintas. Para o STF, a Constituição da República disciplina o ato 

de incorporação, tido por subjetivamente complexo, ao estabelecer que cabe ao 

Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados e convenções 

internacionais que acarretem compromissos gravosos ao país, nos termos do art. 

49, I, da Constituição; bem como que é do presidente da República a competência 

para celebrá-los. No julgado, ainda, o pretório excelso deixa claro que apenas após 

a expedição do decreto presidencial é que o tratado é exigível internamente60. 

                                                           
59 Disponível em: http://jota.info/audiencia-de-custodia-liberacao-de-pessoas-presas-e-criminalidade . 
Acesso em 15.11.16. 
60 Nos termos da decisão: “É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que 
antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da 
incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. 
O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados 
internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo 
Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: 
a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder 
celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de 
Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de 
incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção 
internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com 
a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos 
que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu 
texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a 
obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes.” (STF – Pleno – Adin nº 1.480/DF – Rel. Min. 
Celso de Mello. Informativo STF, nº 135).  
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Na carta rogatória nº 8279, proveniente da República da Argentina, o 

Supremo Tribunal Federal foi ainda mais claro ao informar que um tratado, embora 

ratificado, só passa a ter validade interna após ser promulgado por meio de decreto 

emitido pelo presidente da república61. Ocorre que para o país ratificar um tratado, já 

houve, ao menos, a aquiescência parlamentar62 e, sendo a ratificação uma 

prerrogativa do presidente da república, nos termos do art. 84, VII da Constituição, 

uma vez que a ele cabe manter relações com estados estrangeiros, ao realizá-lo, o 

chefe de estado já manifestou sua intenção de respeitar a vigência da norma 

internacional, o que, em tese, poderia demonstrar-se desnecessária ou 

excessivamente burocrática uma nova manifestação, por meio de decreto, para que 

o texto tivesse validade interna.  

A manifestação do supremo, porém, é inequívoca tanto no que diz respeito à 

necessidade de decreto presidencial quanto no que diz respeito à existência de duas 

ordens jurídicas, numa adoção do dualismo, enquanto escola de pensamento, sobre 

o relacionamento entre o direito interno e o direito internacional. Muito embora o 

ordenamento pátrio não exija a edição de lei, num processo legislativo próprio, o 

                                                           
61 Na Carta Rogatória 8279, o Supremo Manifestou-se: “Nem se alegue,  para  justificar  a  pretendida  
concessão de  exequatur, que as diligências rogadas - embora de caráter executório -  encontrariam 
fundamento em  convenção  internacional consubstanciada  no Protocolo  de  Medidas  Cautelares 
aprovado pelo Conselho do Mercado Comum (MERCOSUL), por ocasião de sua VII  Reunião, 
realizada em Ouro Preto/MG, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1994.  É que esse ato de direito 
internacional público, muito embora  aprovado  pelo  Congresso  Nacional (Decreto  Legislativo nº 
192/95), não se  acha  formalmente  incorporado ao sistema de direito  positivo  interno  vigente  no  
Brasil,  pois, a  despeito  de  já ratificado (instrumento de ratificação depositado em 18/3/97), ainda  
não foi promulgado, mediante decreto, pelo Presidente da República. Na  realidade,  o Protocolo  de  
Medidas  Cautelares (MERCOSUL) - que  se  qualifica  como  típica  Convenção  Internacional - não 
se incorporou definitivamente à ordem jurídica doméstica do Estado  brasileiro, eis que ainda não se 
concluiu o procedimento constitucional de sua recepção pelo sistema normativo brasileiro. A questão 
da executoriedade dos tratados internacionais no âmbito  do  direito  interno - analisado  esse  tema  
na  perspectiva  do sistema  constitucional  brasileiro,  tal  como  resultou  debatido  no julgamento da 
ADI  nº 1.480-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO -supõe  a  prévia  incorporação  desses  atos  de  
direito  internacional público ao plano da ordem normativa doméstica. Não  obstante  a  controvérsia  
doutrinária  em  torno  do monismo  e  do  dualismo  tenha  sido qualificada  por  CHARLES 
ROUSSEAU  (“Droit  International  Public  Approfondi”,  p.  3/16, 1958, Dalloz, Paris), no plano do 
direito internacional público, como mera  “discussion  d’école”, torna-se  necessário  reconhecer  que  
o mecanismo de recepção,  tal  como disciplinado pela Carta  Política brasileira,  constitui a  mais  
eloqüente  atestação de  que  a  norma  internacional não dispõe, por autoridade própria, de 
exeqüibilidade e de  operatividade imediatas no  âmbito interno,  pois, para  tornar-se eficaz e 
aplicável na esfera doméstica do Estado brasileiro, depende, essencialmente,  de  um  processo  de  
integração  normativa que  se acha delineado, em seus aspectos básicos, na própria Constituição da 
República.” (STF. Carta Rogatória 8279 – República da Argentina. Informativo STF nº 109). 
62 Mazzuoli esclarece: “Promulgado e publicado o decreto legislativo pelo Presidente do Senado 
Federal, está o Presidente da República autorizado a ratificar o tratado internacional em causa. 
Iniciam-se, então, a partir desse momento, os procedimentos cabíveis para a entrada em vigor, no 
ordenamento jurídico pátrio, dos tratados internacionais sujeitos à ratificação.” MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo. 2015. Pág. 394-395. 
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modelo brasileiro adota a necessidade de “aprovação congressional e a 

promulgação executiva do texto”, por meio de decreto do Presidente da República63, 

para que um tratado internacional possa ter validade no país. 

O dualismo, no Brasil, tem sua razão histórica, apesar de apenas 

recentemente a Suprema Corte, conforme visto acima a respeito da ADI 1480, ter-se 

definido por ele. Pela Constituição de 1824, a primeira do Brasil independente, um 

tratado só necessitava ser submetido à aprovação do parlamento para posterior 

ratificação do executivo, quando envolvesse cessão ou troca de territórios e em 

tempos de paz. Mesmo nos casos menos gravosos, os tratados só eram sequer 

levados ao conhecimento do parlamento quando o “interesse e segurança do 

estado” permitissem64. Na vigência do modelo, o poder executivo tinha ampla 

liberdade de aderência a regulações internacionais as mais diversas, tornando o 

país mais suscetível a pressões internacionais, tendo em vista o fato de que apenas 

com a vontade de um único poder estatal estaria satisfeita a condição de vigência de 

um instrumento internacional tanto interna quanto externamente.  

Não por acaso, durante o primeiro império, ao Brasil fora instituído um 

sistema de tratados desiguais, que beneficiava potências, em detrimento do 

desenvolvimento nacional65. Quando os tratados passaram a ser submetidos ao 

                                                           
63 “Sob tal perspectiva, o sistema constitucional brasileiro - que não exige a edição de lei para efeito 
de incorporação do ato internacional ao direito interno (visão dualista extremada) - satisfaz-se, para 
efeito de executoriedade doméstica dos tratados internacionais, com a adoção de iter procedimental 
que compreende a aprovação congressional e a promulgação executiva do texto convencional (visão 
dualista moderada).” (STF. Carta Rogatória 8279 – República da Argentina. Informativo STF nº 109). 
64 O art. 102, VIII da Constituição de 1824 assim dispunha: “Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder 
Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principaes attribuições:(...)VIII. 
Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e Commercio, levando-os depois de 
concluidos ao conhecimento da Assembléa Geral, quando o interesse, e segurança do Estado 
permittirem. Se os Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de Torritorio 
do Imperio, ou de Possessões, a que o Imperio tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido 
approvados pela Assembléa Geral.” Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm . Acesso em: 03.12.2016. 
65Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno reportam a seguinte passagem sobre o tema: “(...) O 
Relatório de 1832 mostra a que ponto se conjugara a opinião do Gabinete com a que vinha sendo 
exposta nas câmaras acerca dos tratados. Carneiro de Campos, ainda ministro de Estrangeiros, se 
opõe à chegada de novos tratados e à renovação dos antigos, resumindo o pensamento público: a) 
os bons economistas os desaconselham; b) a Asselmbleia se lhes opõe; c) ‘a funesta experiência, 
que se tem feito com os tratados existentes, em que os interesses do Império, havendo sido quase 
sempre sacrificados debaixo do princípio mágico de uma reciprocidade ilusória [...]’; d) foram usados 
contra nós e nunca admitidos quando nos foram favoráveis; e) servem para aconselhar a injustiça das 
nações poderosas quando fazem interpretação ‘especiosa’; f) é um sistema cujo fim deve-se esperar 
para nunca mais repeti-lo.” CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior 
do Brasil. 4ª Ed. rev. ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 70. 
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parlamento, ainda que por breve período pela lei de 1831, de acordo com Amado 

Luiz Cervo, o sistema fora “destruído66”. 

Por conseguinte, o ponto de equilíbrio pode ser encontrado no modelo de 

incorporação dos tratados e convenções internacionais ao ordenamento jurídico 

pátrio, que permite a discussão e análise do instrumento internacional pelo 

parlamento antes de sua vinculação interna e internacional. O dualismo moderado, 

como método, tem a conveniência de fortalecer posições nacionais dentro do 

processo negociador de tratados e convenções internacionais, dificultando a 

imposição de textos por potências materialmente mais fortes e, consequentemente, 

com maior capacidade de pressão sobre governos que não necessitam do 

beneplácito parlamentar para a adesão a instrumentos normativos internacionais. 

 

 

2.4 O ASILO DIPLOMÁTICO ENQUANTO NORMA JURÍDICA INTERNACIONAL 

OBRIGATÓRIA PARA O BRASIL: A CONVENÇÃO DE CARACAS 1954 

 

O asilo diplomático é tido como uma tradição regional, latino-americana67. 

De fato, a região foi capaz de apresentar propostas consistentes com a codificação 

do instituto e mesmo com sua prática, em razão de longo histórico de instabilidades 

políticas, o que levou a situações onde as embaixadas seriam, talvez, os únicos 

lugares seguros68 para os perseguidos políticos69. Não é demais lembrar que o mais 

                                                           
66 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 59-60. 
67 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág.822-823. 
68 É importante esclarecer, neste ponto, a diferença entre os conceitos de asilo e de refúgio para o 
internacionalismo brasileiro. Mazzuoli trata da questão nos seguintes termos: “O instituto do asilo, 
acima estudado, em nada se confunde com o do refúgio. Não obstante muitos textos internacionais 
(e, principalmente, doutrinários) se equivocarem no emprego de ambas as expressões, a confusão 
entre tais institutos deve ser evitada. Além de suas origens históricas serem diametralmente opostas, 
os referidos institutos têm campos de regulamentação distintos. Enquanto o asilo é regulado por 
tratados multilaterais bastante específicos de âmbito regional, que nada mais fizeram do que 
expressar o costume até então aplicado no Continente Americano, o refúgio tem suas normas 
elaboradas por uma organização (com alcance global) de fundamental importância vinculada às 
Nações Unidas: o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Por outro lado, 
enquanto o refúgio tem natureza claramente humanitária, o asilo tem natureza tipicamente política. 
Ademais, enquanto para a concessão do primeiro basta um fundado temor de perseguição, para a 
concessão do segundo necessário se faz uma perseguição concreta (ou seja, já materializada). Outra 
diferença está no fato de ser a concessão do asilo medida discricionária do Estado, ao passo que 
para a concessão do refúgio há requisitos (de ordem internacional e interna) a serem observados, os 
quais, estando completos, fazem com que a concessão do refúgio se efetive. Acrescente-se ainda 
que a extraterritorialidade (elemento essencial do conceito de refúgio) não se faz presente, v.g., para 
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emblemático caso de asilo diplomático, talvez o único até hoje julgado pela Corte 

Internacional de Justiça, fora o asilo concedido ao Sr. Víctor Raúl Haya de La Torre 

na embaixada colombiana em Lima, no Peru70. 

Apesar disso, não parece razoável restringir um instituto tão longevo a uma 

prática regional. O que se percebe é que, a rigor, a América Latina foi a região onde 

mais se desenvolveu e consolidou o instituto como prática, o que resultou em alguns 

instrumentos normativos visando à sua regularização, a exemplo da Convenção de 

Havana de 1928 e da Convenção de Montevidéu de 1933, para além do costume 

internacional. Hodiernamente, porém, o instrumento jurídico de maior relevância na 

região sobre asilo diplomático é a Convenção de Caracas de 195471. A importância 

de sua análise para a presente dissertação reside no fato de que o Brasil, ao ratificá-

la e promulgá-la por meio do decreto presidencial 42.62872, de 13 de novembro de 

1957, a internalizou como texto exigível para o direito brasileiro, inevitavelmente 

servindo de esteio para os casos nos quais o Brasil esteja envolvido, seja como 

estado asilante, seja como estado territorial. 

Seu texto é dividido em 24 artigos, pelos quais se busca disciplinar os 

procedimentos que legitimariam sua adoção, e a primeira observação que se faz a 

                                                           
a concessão do asilo diplomático. No que tange ao Direito brasileiro, igualmente, os institutos 
do asilo e do refúgio recebem tratamento jurídico totalmente diferenciado: enquanto do primeiro 
cuidam a Constituição, o Estatuto do Estrangeiro e seu Regulamento, do segundo versa 
exclusivamente a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de 
Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015.  Pág. 827-
828. No Brasil, é possível considerar-se uma definição legal do termo refugiado pela leitura do art. 1º 
da Lei 9.474, de 22 de julho de 1997.  
69 Celso de Mello esclarece: “Na América foi onde o asilo diplomático encontrou a sua consagração. 
Tal fato surgiu em decorrência da instabilidade das nossas instituições políticas e as constantes 
revoluções, acarretando a necessidade de se proteger a pessoa do criminoso político”. E mais 
adiante: “O asilo diplomático não é uma prática de todo o continente americano, mas apenas dos 
Estados latino-americanos.” MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional 
Público. 12ª ed. rev. e aum. Rio de Janeiro. Renovar. 2000. Pág. 1024-1025.  
70 O sumário da decisão da Corte, de 20 de novembro de 1950 esclarece o contexto do caso: “The 
origin of the Colombian-Peruvian Asylum case lies in the asylum granted on january 3rd, 1949, by the 
Colombian Ambassador in Lima to M. Victor Raúl Haya de La Torre, head of a political party in Peru, 
The American People’s Revolutionary Alliance. On October 3rd, 1948, a military rebellion broke out in 
Peru and proceedings were instituted against Haya de La Torre for the instigation and direction of that 
rebellion. He was sought out by the Peruvian authorities, but without success; and after asylum had 
been granted to the refugee, the Colombian Ambassador in Lima requested a safe-conduct to enable 
Haya de La Torre, whom he qualified as a political offender, to leave de country. The government of 
Peru refused, claiming that Haya de La Torre had commited common crimes and was not entitled to 
enjoy the benefits of asylum.” Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1851.pdf Acesso em: 
07.01.2017. 
71 Disponível em: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-
br/file/CAD/LXII%20CAD/Direito/CONVEN%C3%87%C3%83O%20SOBRE%20ASILO%20DIPLOM%
C3%81TICO%20-%201954.pdf . Acesso em 17.11.16. 
72 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42628.htm 
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seu respeito, um pouco contradizendo a comum assertiva de que o asilo diplomático 

se trata de um instituto latino-americano, está em seu preâmbulo: “Os Governos dos 

Estados Membros da Organização dos Estados Americanos, desejosos de 

estabelecer uma Convenção sobre Asilo Diplomático, convieram nos seguintes 

artigos:”. Ao que se percebe, a convenção de Caracas apresenta-se, em seu próprio 

texto, como uma iniciativa dos estados membros de uma organização não 

exclusivamente latino-americana, a OEA. É oportuno perceber que o preâmbulo da 

Convenção de Havana de 1928 seguiu linha semelhante, uma vez que falava em 

“Governos dos Estados da América”, tendo nomeado plenipotenciários para o ato, 

além dos países latino americanos, Os Estados Unidos da América73. 

Não há no texto de Caracas uma definição explícita do que venha a ser o 

asilo diplomático, mas seu significado encontra elementos de definição no artigo I da 

Convenção74. Asilo diplomático, de acordo com o texto, seria o asilo em “legações, 

navios de guerra e acampamentos ou aeronaves militares, a pessoas perseguidas 

por motivos ou delitos políticos”. De início, percebe-se não ser necessário que o 

indivíduo perseguido tenha efetivamente cometido um delito, basta que ocorra 

perseguição fundamentada em divergências políticas, demonstrando preocupação 

com o pilar democrático da divergência de opinião entre os integrantes de um dado 

estado. 

A convenção, porém, não esclarece o que venha a ser um “motivo ou delito 

político”. A ausência de parâmetros para se entender o que venha a ser uma 

perseguição política não invalida a convenção, mas é o elemento de maior 

controvérsia entre os estados em situações envolvendo o direito de asilo. A Corte 

Internacional de Justiça, no julgado de 20 de novembro de 195075, ao afirmar que o 

crime de rebelião militar não se tratava de um crime comum, forneceu um parâmetro 

mínimo, qual seja, o de que crime político não é um crime comum. Quando do 

                                                           
73 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/asilos-
refugiados-e-apatridas/convencao_asilo.pdf. Acesso em: 22.01. 
74 Artigo I – “O asilo outorgado em legações, navios de guerra e acampamentos ou aeronaves 
militares, a pessoas perseguidas por motivos ou delitos políticos, será respeitado pelo Estado 
territorial, de acordo com as disposições desta Convenção. Para os fins desta Convenção, legação é 
a sede de toda missão diplomática ordinária, a residência dos chefes de missão, e os locais por eles 
destinados para esse efeito, quando o número de asilados exceder a capacidade normal dos 
edifícios. Os navios de guerra ou aeronaves militares, que se encontrarem provisoriamente em 
estaleiros, arsenais ou oficinas para serem reparados, não podem constituir recinto de asilo.” 
Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
75 Sumário da decisão disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1851.pdf . Acesso em 
19.11.16. 
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julgamento, a Convenção de Caracas ainda não existia, mas a linha de raciocínio 

fora adotada por este instrumento normativo ao estabelecer, em seu artigo III, que o 

asilo não pode ser concedido a pessoas acusadas, processadas ou condenadas por 

delitos comuns76. 

A afirmação não pode ser vista de maneira simplista. Se o crime é comum, 

por óbvio que não seria um crime político, mas essa delimitação mínima tem o 

condão de trabalhar a definição de crime político por sua exclusão, vale dizer, se 

não afirma o que venha a ser crime político, não admite que todo crime assim o 

possa ser considerado. O raciocínio da Corte, bem como da Convenção de 1954, a 

respeito desse ponto específico, reforça o asilo como medida excepcional e que não 

pode servir como instrumento de impunidade ante uma persecução criminal 

legitimada pelo direito penal. 

Apesar de não delimitar com razoável exatidão o que venha a ser uma 

perseguição política, a convenção de 1954 define a quem cabe classificar a 

perseguição. O artigo IV prescreve ser do estado asilante a prerrogativa de 

classificar a “natureza do delito ou dos motivos da perseguição”. O dispositivo torna-

se importante na medida em que este é um dos mais freqüentes pontos de discórdia 

no direito de asilo. No julgado a respeito do caso Haya de La Torre, a Corte 

Internacional de Justiça tratou do assunto, afirmando que os princípios de direito 

internacional não incluem o direito à qualificação unilateral da natureza do delito ou 

dos motivos pelos quais o indivíduo é perseguido77. O ponto é controverso, uma vez 

que dificilmente um estado admitirá que realiza uma persecução de natureza 

política, e não conferir ao estado asilante a prerrogativa de qualificar a perseguição 

seria inviabilizar o instituto do asilo enquanto prática entre os estados, 

recorrentemente o submetendo à apreciação de uma corte internacional.  

                                                           
76 “Artigo III - Não é lícito conceder asilo a pessoas que, na ocasião em que o solicitem, tenham sido 
acusadas de delitos comuns, processadas ou condenadas por esse motivo pêlos tribunais ordinários 
competentes, sem haverem cumprido as penas réspectivas; nem a desertores das forças de terra, 
mar e ar, salvo quando os fatos que motivarem o pedido de asilo, seja qual for o caso, apresentem 
claramente caráter político.” Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . 
Acesso em: 08.01.2017. 
77 De acordo com o texto do sumário da decisão: “But it resulted from the proceedings in the case that 
Colombia claimed the right of unilateral and definitive qualification binding upon Peru. The first of the 
treaties which it invoked – The Bolivarian Agreement, which is the Treaty on extradition –confined 
itself in one Article to recognizing the institution of asylum in accordance with the principles of 
international law. But these principles do not entail the right of unilateral qualification.” Disponível em: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1851.pdf . Acesso em 19.11.16. 
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Num paralelo com a extradição, a qualificação do delito por parte do estado 

asilante não se demonstra fora de qualquer razoabilidade. Nos processos 

extradicionais, cabe ao estado a quem se solicita a extradição que qualifique o delito 

pelo qual se requer a transferência do acusado para outro país78. Não cabendo 

extradição para punição de crimes políticos, caso não houvesse consenso sobre a 

competência para qualificar o delito, sendo necessário recorrer-se a cortes 

internacionais para dirimir a divergência entre os países, estaria, de igual forma, 

inviabilizada a extradição como instituto. O artigo IV, portanto, demonstra-se um 

avanço conceitual na preservação do asilo diplomático. 

A classificação do delito, apesar de ser unilateral, não é uma ação 

absolutamente desvinculada de procedimentos legitimadores. O agente diplomático 

deve agir sempre na consciência de que seu ato não é preponderantemente político, 

mas jurídico. Por conseguinte, deverá comunicar ao estado territorial a concessão 

do asilo e solicitar informações às autoridades do governo territorial para avaliar a 

natureza do delito, bem como a possibilidade da existência de crimes comuns 

conexos79. Não é possível compreender a concessão que ora se discute, a que 

alude o artigo VIII da convenção, como uma concessão em definitivo, uma vez que, 

ao impor a necessidade de comunicar às autoridades locais o asilo, demonstra-se 

que a intenção é a de, numa situação de urgência, por termo a perigo de dano 

iminente ao indivíduo para, posteriormente, avaliar, com as informações recebidas 

pelo governo local, a natureza da perseguição e a consequente manutenção ou não 

do asilo. 

A delimitação da “urgência” é uma das preocupações da convenção, 

porquanto o cidadão perseguido pode estar em situação frágil quanto à sua 

integridade, impondo ao estado asilante uma tomada de decisão provisória, 
                                                           
78 Mazzuoli, ao explicar o procedimento extradicional no Brasil, informa: “Encaminhado o pedido ao 
STF, vai este tribunal examinar os fatos e se manifestar sobre a legalidade e procedência do pedido, 
verificando v.g., se há dupla tipificação do crime em questão, se já estava o crime tipificado na 
legislação estrangeira antes do seu cometimento, se houve extinção da punibilidade em qualquer dos 
Estados (requerente e requerido) e, ainda, se apresenta o delito natureza política ou militar.” 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista 
dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 809. 
79“Artigo VIII - O agente diplomático, comandante de navio de guerra, acampamento ou aeronave 
militar, depois de concedido o asilo, comunicá-lo-á com a maior brevidade possível ao Ministro das 
Relações Exteriores do Estado territorial ou à autoridade administrativa do lugar, se o fato houver 
ocorrido fora da Capital. Artigo IX - A autoridade asilante tomará em conta as informações que o 
governo territorial lhe oferecer para formar seu critério sobre a natureza do delito ou a existência de 
delitos comuns conexos; porém será respeitada sua determinação de continuar a conceder asilo ou 
exigir salvo-conduto para o perseguido.” Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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admitindo o ingresso em local protegido por imunidade diplomática para 

posteriormente promover uma decisão com animus de definitividade. A decisão 

posterior não necessariamente deverá ser pela manutenção do asilo. O Brasil, como 

será visto adiante, já esteve em situação na qual teve de entregar pessoa asilada 

em sua embaixada para o governo local, ante a consideração de que um soldado de 

país em guerra com o estado territorial não estaria em condições de receber asilo, 

por não se tratar de um perseguido político80. Antes da entrega, porém, o governo 

brasileiro analisou o caso em sua perspectiva jurídica, sendo objeto, inclusive, de 

emissão de parecer pelos consultores jurídicos do Itamaraty. O caso é anterior à 

Convenção de Caracas, mas ilustra a importância de se considerar a respeito da 

urgência. 

De acordo com o Artigo V, a concessão de asilo deve ser feita apenas em 

“casos de urgência e pelo tempo estritamente indispensável para que o asilado 

deixe o país com as garantias concedidas pelo governo do estado territorial”. O 

dispositivo em apreço caracteriza a vinculação do asilo diplomático como 

instrumento de proteção e defesa dos direitos da pessoa humana, uma vez que a 

preocupação legal está voltada para a proteção da vida, liberdade, integridade 

pessoal e segurança do asilado81. O fato de se ter cometido crime, por si, não 

autoriza o desrespeito aos direitos humanos. No caso do asilo diplomático, dada a 

natureza política do delito, seria ainda mais repudiável o desrespeito à condição de 

ser humano. Por conseguinte, as considerações sobre a concessão ou não do 

instituto estão atreladas a objetivos jurídicos e não a conveniências políticas. 

Concedido o asilo de forma provisória e, prestadas as informações do 

governo local, avaliado ser o caso de manter o asilo, é necessário que se conceda 

salvo-conduto para que o asilado deixe o território do país que o persegue. O salvo-

conduto não é definido expressamente pela convenção, mas da leitura do texto é 

possível prever-se que se trata de garantias mínimas para que o asilado deixe o 

estado territorial em segurança. Durante o julgamento do caso Haya de La Torre, a 

Corte Internacional de Justiça entendeu que apenas no caso de o Estado territorial 
                                                           
80 Para maiores informações sobre o caso ver: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da 
Prática Brasileira do Direito Internacional Público (período 1919 – 1940). 2ª Edição. Ministério 
das Relações Exteriores. Brasília. 2012. Pág. 289. 
81 Artigo V - O asilo só poderá ser concedido em casos de urgência e pelo tempo estritamente 
indispensável para que o asilado deixe o país com as garantias concedidas pelo governo do Estado 
territorial, a fim de não correrem perigo sua vida, sua liberdade ou sua integridade pessoal, ou para 
que de outra maneira o asilado seja posto em segurança. Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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exigir a saída do asilado é que seria possível exigir-se a concessão do salvo-

conduto82, porém, as conclusões da Corte foram baseadas em outro instrumento 

jurídico, qual seja, a convenção de Havana sobre asilo de 1928.  

Na convenção de Caracas, o salvo-conduto está disposto em, ao menos, 

cinco artigos: IX, XI, XII, XIII e XV. Sobre o tema, demonstra-se existir uma notável 

diferença com relação ao modelo da convenção de Havana: o estado asilante 

poderá exigi-lo para o perseguido, independentemente de o estado territorial ter 

solicitado sua saída ou não83. Caso o Estado territorial solicite a saída do asilado, 

terá, com maior razão, a obrigação de conceder o respectivo salvo-conduto. A 

mudança entre o disposto na convenção de Havana e na convenção de Caracas 

fortalece o asilo diplomático, porquanto indica que os estados que ratificaram a 

última convenção reconhecem o instituto acima de conveniências políticas.  

Perceba-se que o raciocínio contrário a respeito do salvo-conduto não 

invalidaria o asilo diplomático, mas o poderia tornar indefinido. Não fosse obrigatório 

ao estado territorial conceder o salvo-conduto, independentemente de ter exigido a 

saída do asilado de seu território, a estada em edifício protegido pela inviolabilidade 

diplomática poderia durar anos, desvirtuando a característica de provisoriedade do 

asilo diplomático. A questão ainda é polêmica para os países que não fazem parte 

da convenção de Caracas, mesmo àqueles que estão situados na América Latina. O 

recente episódio do asilo diplomático concedido ao senador boliviano Roger Pinto 

Molina assim o indica, conforme será visto adiante, ante a recusa do governo 

                                                           
82 Conforme o sumário da decisão: “Colombia also mantained that Peru was under the obligation to 
issue a safe-conduct to enable the refugee to leave the country in safety. The Court, setting aside for 
the time being the question of whether asylum was regularly granted and maintained, noted that the 
clause in the Havana Convention which provided guaranties for the refugee was applicable solely to a 
case where the territorial state demanded the departure of the refugee from its territory: it was only 
after such a demand that the diplomatic Agent who granted asylum could, in turn, require a safe-
conduct. There was, of course, a practice according to which the diplomatic Agent immediately 
requested a safe-conduct, which was granted to him: but this practice, which was to be explained by 
reasons of expediency, laid no obligation upon the territorial State. In the present case, Peru had not 
demmanded the departure of the refugee and was therefore not bound to deliver a safe-conduct.” 
Disponível em: Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1851.pdf . Acesso em 19.11.16. 
83 Artigo IX - A autoridade asilante tomará em conta as informações que o governo territorial lhe 
oferecer para formar seu critério sobre a natureza do delito ou a existência de delitos comuns 
conexos; porém será respeitada sua determinação de continuar a conceder asilo ou exigir salvo-
conduto para o perseguido. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . 
Acesso em: 08.01.2017. 
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boliviano de conceder o salvo-conduto para o transporte do referido senador rumo 

ao Brasil84. 

Um aspecto da convenção de Caracas que merece especial reflexão diz 

respeito à classificação do asilo diplomático como um direito do perseguido político 

em recebê-lo ou como um direito do Estado em concedê-lo. A convenção 

expressamente afirma, em seu artigo II, tratar-se de um direito do estado na 

concessão, não lhe sendo obrigado, sequer, a declinar as razões pelas quais venha 

a negá-lo85. Considerando-se que o texto integral da convenção é harmônico, 

inexistindo contradição entre seus artigos, o dispositivo em comento pode levar a 

duas conclusões distintas: primeiro, que a convenção não considera o asilo 

diplomático como uma questão humanitária; e, segundo, que a convenção considera 

o asilo diplomático como uma questão humanitária, mas nega a prevalência dos 

direitos humanos sobre eventuais conveniências estatais. 

É difícil reconhecer harmônico o texto da convenção ao não se admitir o 

asilo diplomático como uma questão humanitária. Conforme visto, em diversos 

artigos da convenção, está inserida a preocupação com a integridade e segurança 

do asilado. Simplesmente deixar ao estado a discricionariedade em conceder ou não 

asilo a um perseguido político anularia a convenção enquanto instrumento jurídico, 

porquanto condicionaria o instituto a considerações de natureza política em vez de 

avaliações de natureza jurídica. Por conseguinte, seria apenas possível aceitar a 

harmonia do texto de Caracas ao se admitir que se considera o asilo como uma 

questão humanitária, mas nega-se-lhe a prevalência dos direitos humanos sobre a 

conveniência política dos estados, tornando a decisão de entrega de concessão uma 

decisão de natureza discricionária. 

A Guatemala fez reserva expressa ao artigo II, sob o fundamento de que 

mantém “o conceito amplo e firme do direito de asilo”, portanto discordando da 

premissa de que os estados não são obrigados a concedê-lo. O Uruguai, por sua 

vez, também formulou reserva a respeito do mesmo artigo, porém não deixou claro 

se o fez por considerar uma obrigação do estado conceder o asilo ou por considerar 

                                                           
84 Para maiores informações sobre as dificuldades em conseguir o salvo-conduto no caso do Senador 
Roger Pinto Molina ver: http://internacional.estadao.com.br/noticias/politica,bolivia-nega-se-a-dar-
salvo-conduto-a-senador-refugiado-na-embaixada-brasileira,902664 . Acesso em: 07.01.2017. 
85 Artigo II - Todo Estado tem o direito de conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, 
nem a declarar por que o nega. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-
46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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um dever estatal declarar as razões pelas quais eventualmente venha a negar o 

instituto. 

 A convenção fora assinada pelos plenipotenciários dos países participantes 

no ano de 1954, quando a comunidade internacional ainda iniciava um delicado 

processo de consciência a respeito da proteção internacional dos direitos 

humanos86. Apesar de anterior à convenção, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ainda não tinha a mesma legitimação que dela hodiernamente se 

reconhece como instrumento de proteção internacional de defesa dos direitos da 

pessoa humana. Perceba-se, a título histórico, que, após a data, muitos países da 

América Latina ainda passariam por períodos ditatoriais. 

Contemporaneamente, a evolução e conscientização a respeito da proteção 

internacional dos direitos humanos tornaram inadmissível conceber que a 

conveniência política de um estado possa sobrepor-se a uma questão protetiva 

humanitária87. Apesar disso, uma interpretação literal do artigo II da convenção de 

Caracas leva a conclusão de tratar-se a concessão do instituto de uma medida de 

natureza discricionária88. 

A natureza do ato concessivo será analisada com mais atenção em item 

próprio no capítulo seguinte. Contudo, desconsiderando-se, por enquanto, sua 

natureza de ato discricionário ou vinculado, pode-se destacar que o direito brasileiro, 

                                                           
86 “Assim, a partir do surgimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, e da consequente 
aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos começa a dar ensejo à produção de inúmeros tratados internacionais destinados a 
proteger os direitos básicos dos indivíduos; pouco mais tarde, começam a aparecer tratados 
internacionais versando direitos humanos específicos, como os das pessoas com deficiência, das 
mulheres, das crianças, dos idosos, dos refugiados, das populações indígenas e comunidades 
tradicionais etc. Trata-se de uma época considerada verdadeiro marco divisor no processo de 
internacionalização dos direitos humanos. Antes disso, a proteção aos direitos fundamentais estava 
circunscrita a poucas legislações internas, como a inglesa de 1684, a americana de 1778 e a 
francesa de 1789; as questões humanitárias somente integravam a agenda internacional quando 
ocorria uma determinada guerra, mas logo se mencionava o problema da ingerência interna em um 
Estado soberano e a discussão morria gradativamente. Assim é que temas como o respeito às 
minorias dentro dos territórios nacionais e direitos de expressão política não eram abordados, eis que 
feria o até então incontestável e absoluto princípio de soberania.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. 
Pág. 908. 
87 Para Mazzuoli: “De fato, a evolução do sistema jurídico internacional tem demonstrado a cada dia 
ser possível a convergência do Direito para uma nova ordem de valores na qual o ser humano 
representa o núcleo central, havendo por isso já quem defenda a existência de um Direito 
Internacional da Humanidade”. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional 
Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 896. 
88 De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a discricionariedade existe quando ao administrador 
é dada alguma “margem de liberdade” para a tomada de decisão no caso concreto, levando-se em 
conta, dentre outos, os critérios de oportunidade e conveniência. Para maiores informações ver: DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo. Atlas. 2011. Pág. 214.  
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ao incorporar a convenção de Caracas de 1954, o reconhece como um ato de 

proteção e defesa dos direitos humanos e deve balizar sua conduta sobre o tema de 

forma universal, vale dizer, apesar de um instrumento regional, a convenção é 

exigível em qualquer situação da qual o Brasil faça parte, seja em disputa com outro 

estado latino-americano, seja em disputa com outro estado de fora da região. 

 

 

2.5 A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE NATUREZA POLÍTICA PARA O 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Questão central para a concessão do asilo diplomático é a caracterização do 

crime pelo qual o indivíduo é perseguido. A Concenção de Caracas acima discutida, 

em seu artigo III, não deixa margem a dúvidas sobre a necessidade de 

caracterização do crime político para a legitimidade da concessão do asilo. Por 

conseguinte, o governo brasileiro, ao decidir sobre o asilo diplomático, necessita 

estar convicto da natureza política do crime ou da perseguição imputada ao asilado, 

mas nem sempre os estados procederam dessa forma. 

Conforme discorrido, durante muito tempo, a concessão de asilo, e em 

especial de asilo diplomático, fora feita sem maiores considerações a respeito do 

tipo de crime cometido89. Apesar disso, com o tempo, percebeu-se que a concessão 

do asilo diplomático a criminosos comuns era uma forma de fragilizar e desacreditar 

o estado soberano. O próprio estado que concedia a medida também poderia ver-se 

na situação de ter suas instituições paralisadas na persecução criminal, em razão da 

concessão de asilo diplomático por parte de uma chancelaria estrangeira situada em 

seu território. Em se tratando de crime comum, também teria contra si o desfavor da 

opinião pública por não ser capaz de punir alguém que violasse regras impostas a 

todos os cidadãos. 

 A concessão de asilo a criminosos comuns geraria uma ordem indesejável 

por parte dos estados soberanos e influiria negativamente nas relações 

internacionais. Restringi-la a casos de crime de natureza política foi um imperativo 

natural no desenvolvimento de sua prática ao longo dos tempos, especialmente 

após a secularização do poder estatal. A Revolução Francesa, conforme aponta 

                                                           
89 SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 19. 
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Sinha90, ao legitimar o direito a insurreição, teve papel fundamental no 

reconhecimento do crime político como elemento a fundamentar a concessão do 

asilo diplomático. 

O criminoso político não desafia uma ordem aceitavelmente imposta a todo 

um grupo de pessoas como elemento necessário ao convívio civilizado. Ele busca, 

de alguma forma, quebrar modelos que considera injustos, como tiranias ou 

ditaturas, sem que se possa desconsiderar a possibilidade de crimes políticos em 

regimes democráticos, embora de caracterização mais difícil. A dificuldade e a 

polêmica residem na consideração, por mais das vezes complexa, de se definir o 

que pode ser considerado como um crime político. Para além, numa situação de 

asilo diplomático, também é difícil saber quem tem a prerrogativa de decidir, avaliar 

e qualificar o criminoso como político ou comum, apesar das disposições da 

convenção de Caracas de 1954. 

Uadi Lammêgo Bulos91, ao manifestar-se sobre crime político, conceitua:  

“Crime político, denominado vulgarmente crime de lesa-majestade, é todo 
cometimento ilícito motivado por razões de natureza política. Essas razões, 
atentatórias ao bem-estar da coletividade, revestem-se de múltiplas facetas. 
Ofensas e ameaças são duas delas, porquanto consignam ações 

                                                           
90 “Jurists in the 18th century no longer talked of a right of asylum belonging to ordinary criminals. But 
they invoked asylum for those who were guilty of political crimes. Some of these jurists, who had 
advocated during the 17th century the solidarity of states for suppression of crime, had themselves 
been persecuted and forced to find refuge elsewhere. They affirmed asylum for the victims of religious 
and political intolerance. They viewed it as a state's right, and even its duty. Certain states extended 
asylum not only to political victims, but also to those who had committed such grave crimes as 
regicide. The solidarity of the states which had been found for the suppression of ordinary crimes was 
not forthcoming for the suppression of political crimes. Thus, Cesar Beccaria, the founder of the 
classical Italian school of penal law, vigorously defended justice and condemned the practice of 
asylum, but he made an exception in favor of those oppressed by arbitrary power or tyranny. Attempts 
against the institutions of the state were not considered so grave that all the sovereigns should unite in 
suppressing them. The French revolution, by proclaiming a right of insurrection, gave a moral basis for 
acts against the government. But even before that the political exiles had come to be regarded 
inviolable. The sovereigns opened their courts for political refugees, refused to deliver them to their 
adversaries, and even, occasionally, gave them favors. While the extradition of common criminals was 
no longer objected to by the middle of the 18th century, the violation of political asylum was resented 
by the public conscience as an affront to the dictates of humanity. During and after the French 
revolution, this sentiment was transformed into a juridical principle. The Revolution considered it a 
duty of the countries to assist the oppressed and, by its  Constitution, provided that the French people 
would give asylum to those foreigners who had been banished in their homeland for the cause of 
liberty. Political asylum thus became a practice imposed by circumstances, by principles of morality, 
and by a rule of positive law. However, the practice was often subject to the whims of the  
governments, subtle restrictions,  and arbitrary interpretations.  Considerations of political order 
prevailed over those of humanitarian order. By the end of the 18th century, certain treaties still 
expressly consented to the extradition of political fugitives. The governments which had once most 
strongly protested against the violation of political asylum, demanded the delivery or removal of 
political refugees. ” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 
1971. Pág. 19. 
91 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 9 ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional n. 57/2008. São Paulo: Saraiva, 2009. Pág. 282-283. 
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subversivas, diretas ou indiretas, determinadas ou anônimas, contra a 
ordem política vigente no território de um Estado.” 

 
Pela definição de Bulos, o crime político visa à alteração ou ameaça à ordem 

política existente em um determinado estado. É interessante perceber que a ameaça 

à ordem política não diz respeito ao regime de governo ou ao modelo de estado. Por 

conseguinte, um crime político pode ocorrer em ditaduras ou democracias, em 

monarquias ou repúblicas, indistintamente. Certamente que em países onde existe 

acentuado equilíbrio democrático torna-se mais difícil a ocorrência de crimes 

políticos, uma vez que em tais países as instituições permitem que as insatisfações 

populares sejam levadas em consideração na tomada de decisão do governo, 

permitindo a mudança de rumos quando a insatisfação é generalizada. 

Prakash Sinha92, reconhecendo a dificuldade em se definir o que venha a 

ser um crime político com base nos tratados, que raramente o definem, aponta três 

principais tendências interpretativas para a formação do conceito. Para a primeira, 

um crime é considerado político se o ato faz parte de uma atividade política 

organizada; para a segunda, se o ato é cometido com características 

predominantemente políticas; para a terceira, se é um ato que justifique a não 

extradição para evitar uma perseguição política. 

A primeira perspectiva está diretamente relacionada a um movimento 

organizado que busca o poder estatal, por meio de ações diretas que desestabilizem 

o equilíbrio constitucional do Estado93. A segunda analisa o ato com foco em três 

elementos: motivos, objetivos e circunstâncias do ato94, demonstrando, por 

                                                           
92 SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 173. 
93 Na doutrina de Sinha: “This interpretation takes as its frame of reference the organized political  
movement, and in order for the act to be a political offense, there must be an organized movement to 
achieve power in the state. The act must be a direct, rather than an indirect, means of achieving the 
political objective, and it must be directed against the state or be inextricably involved in conditions 
disturbing its constitutional life. Thus, this interpretation of political offense would not consider as 
political such offenses as terrorist acts, acts of personal vengeance or gain, and acts entirely local in 
impact. At the same time, it would exclude those persons from being considered political offenders 
who have not actively associated themselves with an organized political movement. Consequently, 
this interpretation has been often called rigid, or strict. It also represents the traditional view. It reflects 
the political philosophy of the late 19th century Europe which called for liberal democracy based on 
rival organized political parties.” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. 
The Hague. 1971. Pág. 174. 
94 “Under this  interpretation, also called the  relative interpretation,  the act, in order to be a political 
offense, must be predominantly political in its motives, objectives, and circumstances of its 
commission. The practice of courts has varied in the use of this interpretation. For example, some 
courts, such as the Swiss Federal Tribunal, would require that each of the three factors,  namely, 
motives, objectives, and circumstances, must be predominantly political. Other courts find it sufficient 
that the motive or the objective is such as to make the intent for the act political.” SINHA, S. Prakash. 
Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 175. 
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conseguinte, a importância da análise do contexto em que a atividade criminosa é 

praticada. A terceira está relacionada com a possibilidade de perseguição política do 

indivíduo que pratica um determinado ato para escapar de um regime que não 

necessariamente, ou diretamente, ele busca depor95. 

As três referências interpretativas sobre o conceito de crime político 

demonstram abranger razoáveis possibilidades, mas demonstram também a 

complexa tarefa de compreendê-lo enquanto fato jurídico. A dificuldade de se 

caracterizar, de forma peremptória, um crime ou criminoso político, por conseguinte, 

demanda balizas interpretativas que possam subsidiar a atividade. Em verdade, 

conforme será visto adiante, ao se analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, apenas ponderando as circunstâncias do caso concreto é que se torna 

possível uma avaliação coerente a respeito do delito supostamente político, razão 

pela qual, no caso do asilo diplomático, é necessária, por vezes, uma admissão 

provisória no local protegido pela inviolabilidade diplomática para, depois, decidir-se 

pela sua manutenção ou não.  

                                                           
95 “Under this interpretation, the concern seems to be to ascertain whether the fugitive was trying to 
escape political persecution by the act for which his extradition is demanded, or whether the effect of 
his extradition would be his subjection to political persecution.” E mais adiante: “Thus, it is not 
necessary to establish that the act was a part of an organized political movement against the 
demanding government. It is also called the passive interpretation, since asylum is accorded to a 
fugitive who is merely trying to escape a regime of persecution, rather than actively engaged in 
overthrowing it. For, under a totalitarian regime, it is said that there may not be an opportunity to do 
anything else than escape it.” SINHA, S. Prakash. Asylum and International Law. Martinus Nijhoff. 
The Hague. 1971. pág. 175-176. 
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3 O ASILO DIPLOMÁTICO COMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O instituto do asilo diplomático guarda forte relação com a proteção e defesa 

dos direitos humanos. Diversos são os momentos nos quais os países expressam 

que o concedem não como reconhecimento de uma prática lastreada no direito 

internacional, mas como uma ação de “direito humanitário”96, impedindo que alguém 

injustamente perseguido seja objeto de alguma sanção despropositadamente 

aplicada. De fato, a atitude de associar a concessão do asilo diplomático a uma 

perspectiva de direitos humanos remete a reflexão aprofundada sobre a 

discricionariedade ou não na concessão do instituto por parte do estado demandado. 

Se, por um lado, não é possível obrigar-se um dado país a receber em seu 

território - ou em sua embaixada, no caso do asilo diplomático - qualquer indivíduo 

que ali queira adentrar, por outro, especialmente no caso brasileiro, não se pode 

desconhecer que o direito pátrio, e mesmo o direito internacional, desenvolve-se 

dentro de uma perspectiva eminentemente humana. No caso brasileiro, a inscrição 

como princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações 

internacionais condiciona o país a deixar de lado quaisquer outros interesses que 

conflitam com a proteção do indivíduo, independentemente das circunstâncias 

existentes no caso concreto97. 

                                                           
96 A expressão “Direito Humanitário” é menos abrangente do que a expressão “Direitos humanos”. Ao 
que se apresenta, a primeira está contida na segunda, por conseguinte, ao se falar em “direito 
humanitário”, não se está afastando o âmbito de significação da expressão “direitos humanos”. Flávia 
Piovesan esclarece a relação ao afirmar: “O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 
Internacional do Trabalho situam-se como os primeiros marcos do processo de internacionalização 
dos direitos humanos. Como se verá, para que os direitos humanos se internacionalizassem, foi 
necessário redefinir o âmbito e o alcance do tradicional conceito de soberania estatal, a fim de 
permitir o advento dos direitos humanos como questão de legítimo interesse internacional. Foi ainda 
necessário redefinir o status do indivíduo no cenário internacional, para que se tornasse verdadeiro 
sujeito de Direito Internacional. Este capítulo pretende revelar que essas noções contemporâneas 
encontram seu precedente histórico no desenvolvimento do Direito Humanitário, da Liga das Nações 
e da Organização Internacional do Trabalho. § Na definição de Thomas Buergenthal, o Direito 
Humanitário constitui o componente de direitos humanos da lei da guerra (the human rights 
component of the Law of war).” PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional. 16 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 134-135. 
97 Cançado Trindade exposa o raciocínio sob um ponto de vista universal, nos seguintes termos: “Não 
há que passar despercebido, por exemplo, que já o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 invocava a ‘consciência da humanidade’. No presente contexto de proteção, já não 
há espaço para a ‘autonomia da vontade’, para as barganhas da reciprocidade, para as concessões 
mútuas, às quais cedem terreno diversos ramos do direito (sobretudo do direito privado); no domínio 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, movido por considerações de ordre public 
internacional, estamos diante de valores comuns e superiores, verdadeiramente fundamentais e 
irredutíveis.” O internacionalista prossegue o raciocínio afirmando: “Por sua vez, estes valores se 
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O direito internacional, por sua vez, evolui no mesmo compasso para situar o 

indivíduo em posição de destaque. Fato que demonstra essa linha de 

desenvolvimento é o reconhecimento do ser humano como sujeito de direito 

internacional, algo por muito tempo negado pelo internacionalismo, mas que tem se 

tornado irrecusável ante a proliferação de instituições que admitem a direta interação 

do indivíduo seja no pólo ativo seja no pólo passivo do objeto da controvérsia98.  

Não se desconhece que ainda é necessário longo caminho evolutivo para 

consolidar-se a perspectiva do ser humano como sujeito central do direito 

internacional, mas o momento atual indica o sentido em que evolui o direito das 

gentes. O ser humano, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial ganhou espaço 

no pensamento jurídico internacional para transformar-se em uma preocupação que 

transcende as conveniências políticas dos estados99. 

                                                           
consubstanciam, em última análise, no conceito central de ‘sociedade democrática’ baseada no 
respeito aos direitos da pessoa humana. Podemos aqui visualizar um verdadeiro direito ao Direito, ou 
seja, o direito a um ordenamento jurídico que efetivamente salvaguarde os direitos fundamentais da 
pessoa humana. O novo corpus júris do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aplicável 
mediante o instrumental do direito, nem por isso deixa de ser dotado de autonomia própria vis-à-vis 
outros ramos do ordenamento jurídico; regula relações jurídicas distintas, com especificidade e um 
sistema de valores próprios, que contrapõem o ser humano ao poder público com vistas a protegê-lo 
em quaisquer circunstâncias e contra todas as manifestações do poder arbitrário.” In: MEDEIROS, 
Antônio Paulo Cachapuz de (organizador). Desafios do Direito Internacional Contemporâneo. 
Fundação Alexandre de Gusmão. Brasília. 2007. Pág. 301 e 302. 
98 Sobre a temática, é lapidar a doutrina de Cançado Trindade: “Ora, se o Direito Internacional Público 
contemporâneo reconhece aos indivíduos direitos e deveres (como o comprovam os instrumentos 
internacionais de direitos humanos), não há como negar-lhes [aos indivíduos] personalidade 
internacional, sem a qual não poderia dar-se aquele reconhecimento. O próprio Direito Internacional, 
ao reconhecer direitos inerentes a todo ser humano, desautoriza o arcaico dogma positivista que 
pretendia autoritariamente reduzir tais direitos aos ‘concedidos’ pelo Estado. O reconhecimento do 
indivíduo como sujeito tanto do direito interno como do direito internacional, dotado em ambos de 
plena capacidade processual (cf. infra), representa uma verdadeira revolução jurídica, à qual temos o 
dever de contribuir. Esta revolução vem enfim dar um conteúdo ético às normas, tanto do direito 
público interno como do direito internacional.” In: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de 
(organizador). Desafios do Direito Internacional Contemporâneo. Fundação Alexandre de 
Gusmão. Brasília. 2007. Pág. 255. 
99 “Contudo, a verdadeira consolidação do direito internacional dos direitos humanos surge em 
meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Nas palavras Thomas 
Buerguenthal: ‘O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós-guerra. 
Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler 
e à crença de que parte destas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção 
internacional de direitos humanos existisse’. § A internacionalização dos direitos humanos constitui, 
assim, um movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como 
resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado como o 
grande violador de direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da 
descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio de onze milhões de pessoas. O 
legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, 
à pertinência de determinada raça – a raça pura ariana. No dizer de Ignacy Sachs, o século XX foi 
marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto 
político e industrial. § No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, 
no momento que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, 
torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a 
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É pouco razoável, por conseguinte, situar juridicamente o asilo diplomático 

como uma formulação discricionária do estado, na qual teria apenas de julgar 

oportunidade e conveniência para a concessão. Em concepções estritamente 

soberanistas, porém, é difícil aceitar que o asilo diplomático possa ser um direito do 

ser humano em receber o instituto e não do estado em o conceder. Conforme visto 

em relação à análise da Convenção de Caracas, mesmo na América Latina, onde o 

instituto tem considerável notoriedade, o instrumento que positivou a prática indica, 

em seu art. II, uma opção por situá-la como uma prerrogativa do estado e não como 

um direito do indivíduo.  

Isto posto, a reflexão sobre a perspectiva que se desenvolve o estudo dos 

direitos humanos é fundamental para lançar uma análise equilibrada sobre o tema. 

O capítulo pretende discutir o asilo diplomático sob uma ótica humanitária, lançando 

considerações sobre a evolução da proteção e defesa dos direitos humanos e sua 

relação com cinco itens a seguir discriminados: os direitos humanos na 

contemporaneidade; o direito ao asilo e a questão da soberania; a relação entre a 

discricionariedade e o princípio da prevalência dos direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro; e a relação entre a proteção e defesa dos direitos 

humanos e o princípio constitucional da não-intervenção. 

  

3.1 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 

Ao questionarmos sobre a situação dos direitos humanos na 

contemporaneidade, é necessário termos por premissa duas concepções, uma ideal 

e outra real. A consideração justifica-se porque o plano ideal, por vezes considerado 

inalcançável, serve como padrão a que se deseja adquirir para mensurar eventuais 

progressos numa ordem jurídica internacional dinâmica e cambiante. O ideal, 

                                                           
lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos 
humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor fonte do direito. Diante dessa 
ruptura, emerge e necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma 
ético que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, adotando a 
terminologia de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direitos. § 
Nesse contexto, desenha-se o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e 
referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Se a Segunda Guerra significou a 
ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução.” PIOVESAN, 
Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 16 ed. rev. ampl. e atual. São 
Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 137. 
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certamente, parte da premissa de que ao ser humano devem ser garantidos direitos, 

independentemente de seus atos, para que possa gozar de uma existência digna. 

Por conseguinte, o simples fato de “ser” humano confere a qualquer pessoa direitos 

mínimos que devem ser respeitados por todos100. 

A noção de ser humano deve ser vista como antecedente a qualquer noção 

de organização política101. Essa perspectiva, por si, conduz ao entendimento de que 

sua anterioridade fundamenta sua prevalência quando os interesses de entidades 

políticas possam conflitar com a proteção de seres humanos. Aprofundando a 

perspectiva, uma análise sobre o art. 2º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, demonstra que sua invocação é independente de qualquer característica 

do estado de origem da pessoa que dela faz uso102. Percebe-se, por conseguinte, o 

reforço da ideia de que o ser humano não pode ter seus direitos condicionados a 

conveniências interestatais. 

Certamente que essa premissa coincide com o desdobramento de uma 

perspectiva ideal, nem sempre respeitada no cotidiano das relações internacionais, 

especialmente quando se tem por vista a concessão do asilo diplomático, sobre cujo 

                                                           
100 Yara Gurgel, ao tratar da dignidade da pessoa humana expõe: “A condição humana é o único 
requisito para se ter direito à dignidade: não está condicionada à moral, comportamento ou crença 
religiosa. Mesmo aqueles que cometem as maiores atrocidades possuem dignidade. Todos os seres 
humanos têm o direito de serem tratados dignamente. Daí por que a comunidade internacional em 
favor dos Direitos Humanos repudia a tortura, os castigos e o trabalho escravo como instrumentos de 
sanção, por mais cruel que seja o sujeito. § A dignidade humana, como base ética da sociedade 
moderna, é valor absoluto e qualidade inerente a todo ser humano; além de ser destituída de 
qualquer fator moral, religioso ou econômico. Não há espaço para substituição, relativização ou 
valoração do ser humano. Também não há que se pensar na dimensão quantitativa ou qualitativa da 
dignidade. Todos os seres humanos possuem a mesma condição humana e, portanto, igual valor 
absoluto – possuem idêntica dignidade e direito à proteção jurídica. § Segundo Immanuel Kant, tudo 
possui preço ou dignidade. O que possui preço tem valor relativo, sendo suscetível à avaliação e 
substituição. Por sua vez, a dignidade é atributo apenas ao que é insubstituível, possui valor absoluto, 
acima de qualquer preço: o ser humano.” GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, 
Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo. 
LTr. 2010. Pág. 31. 
101 “A premissa de que os direitos humanos são inerentes a qualquer pessoa, sem quaisquer 
discriminações, revela o fundamento anterior desses direitos relativamente a toda forma de 
organização política, o que significa que a proteção dos direitos humanos não se esgota nos sistemas 
estatais de proteção, podendo ir muito mais além, ultrapassando as fronteiras nacionais até chegar 
ao patamar em que se encontra o Direito Internacional Público.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. 
Pág. 895. 
102 “Artigo II – 1 -Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem  nacional  ou  social,  riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. 2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.” 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf . Acesso em: 07.01.2017.  
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conceito ainda têm relevo considerações soberanistas. Apesar disso, o pós Segunda 

Guerra Mundial trouxe instrumentos de defesa do ser humano que aumentam a 

pressão pelo reconhecimento jurídico internacional de sua preponderância sobre 

conveniências políticas. 

O primeiro instrumento jurídico que se pode apontar é a própria Carta da 

Organização das Nações Unidas103, que traz diversos dispositivos indicando o 

respeito aos direitos humanos como um imperativo jurídico da nova ordem mundial 

que então surgia. Já no art. 1º da Carta, ao enumerar os propósitos da organização, 

está elencada como uma de suas finalidades a necessidade de cooperação entre as 

nações para “promover e estimular” o respeito aos direitos humanos104.  

O propósito, tal como inscrito na Carta, demonstra que a organização não 

trabalha uma perspectiva exclusivamente interestatal, mas sob uma ótica que 

privilegia o ser humano, para além de qualquer conveniência que pudesse deixar o 

indivíduo em segundo plano105. O contexto aponta, inclusive, para a invalidade de 

tratados que contrariem os direitos da pessoa humana, tendo em vista o 
                                                           
103 “Após a Segunda Guerra Mundial, relevantes fatores contribuíram para que se fortalecesse o 
processo de internacionalização dos direitos humanos. Dentre eles, o mais importante foi a maciça 
expansão de organizações internacionais com propósitos de cooperação internacional. Como afirma 
Henkin: ‘o Direito Internacional pode ser classificado como o Direito anterior à Segunda Guerra 
Mundial e posterior a ela. Em 1945, a vitória dos Aliados introduziu uma nova ordem com importantes 
transformações no Direito Internacional, simbolizadas pela Carta das Nações Unidas e pelas suas 
Organizações’. § A criação das Nações Unidas, com suas agências especializadas, demarca o 
surgimento de uma nova ordem internacional, que instaura um novo modelo de conduta nas relações 
internacionais, com preocupações que incluem a manutenção da paz e segurança internacional, o 
desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a adoção da cooperação internacional no 
plano econômico, social e cultural, a adoção de um padrão internacional de saúde, a proteção ao 
meio ambiente, a criação de uma nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos 
direitos humanos”. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
16 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 140. 
104 Art. 1º  [3] da Carta da ONU: “Os propósitos das Nações unidas são: [3] Conseguir uma 
cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, 
cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.” Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
105 “Entendeu a Carta que a proteção dos direitos humanos é conditio sine qua non para o bem estar 
da sociedade internacional. Essa intenção da Carta de São Francisco pode ser percebida com a 
leitura do seu Preâmbulo, segundo o qual – como já se falou – os povos das Nações Unidas têm por 
propósitos, dentre outros, ‘preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, 
no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade’, bem assim ‘reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições 
sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 
internacional possam ser mantidos’. Diz ainda o mesmo Preâmbulo que, para tais fins, devem os 
povos das Nações Unidas ‘praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons 
vizinhos’, unindo suas forças ‘para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela 
aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no 
interesse comum’. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª 
Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. Pág. 686. 
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preconizado pelo art. 103 da Carta, que expressamente adverte para a prevalência 

das obrigações assumidas em razão daquele instrumento normativo, portanto, 

privilegiando a defesa dos direitos humanos. Levando-se em consideração que o 

número de estados membros da ONU mais do que dobrou desde sua criação, 

alcançando a quase totalidade dos estados politicamente reconhecidos106, pode-se 

afirmar que há uma convergência de intenções no sentido de ampliar a legitimidade 

da proteção dos direitos humanos na esfera internacional. 

O valor jurídico da Carta é pouco questionável, uma vez que sua aceitação é 

quase universal, ante a quantidade de países membros da organização. No Brasil, a 

Carta foi internalizada por meio do Decreto 19.841107, de 22 de outubro de 1945, não 

deixando possibilidade a qualquer dúvida sobre sua obrigatoriedade. 

Apesar de seu valor, a Carta não foi precisa em definir o que seriam os 

direitos humanos, apenas indicou a necessidade de sua proteção108. A comunidade 

internacional seguiu aprofundando o debate sobre o tema, o que resultou, em 1949, 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos109. A seguir, surgiram os pactos de 

1966, conhecidos como Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, perfazendo os principais 

instrumentos de proteção e defesa dos direitos humanos na contemporaneidade110. 

                                                           
106 De acordo com o site da ONU, são 193 estados membros. Disponível em: 
http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-
present/index.html . Acesso em: 07.01.2017. 
107 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm 
108 “Embora a Carta das Nações Unidas seja enfática em determinar a importância de defender, 
promover e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais – como demonstram os 
dispositivos destacados -, ela não define o conteúdo dessas expressões, deixando-as em aberto. Daí 
o desafio de desvendar o alcance e significado da expressão ‘direitos humanos e liberdades 
fundamentais’, não definidas pela Carta”. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 16 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 144. 
109 “Três anos após o advento da Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, veio a definir com precisão o elenco dos ‘direitos humanos e liberdades 
fundamentais’ a que fazia menção os arts. 1º (3), 13, 55, 56 e 62 da Carta. É como se a Declaração, 
ao fixar um código comum e universal dos direitos humanos, viesse a concretizar a obrigação legal 
relativa à promoção desses direitos – obrigação esta constante da Carta das Nações Unidas.” 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 16 ed. rev. ampl. e 
atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 144. 
110 “Para iniciar este estudo, insta lembrar que a Carta da ONU de 1945, em seu art. 55, estabelece 
que os estados-partes devem promover a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Em 1948, a Declaração vem a definir e fixar o elenco dos direitos e liberdades fundamentais a serem 
seguidos. § Todavia, sob um enfoque estritamente legalista (não compartilhado por este trabalho), a 
Declaração Universal, em si mesma, não apresenta força jurídica obrigatória e vinculante. Nessa 
visão, assumindo a forma de declaração (e não de tratado), vem a atestar o reconhecimento universal 
de diretos humanos fundamentais, consagrando um código comum a ser seguido por todos os 
Estados. § À luz desse raciocínio, e considerando a ausência de força jurídica vinculante da 
Declaração, após a sua adoção, em 1948, instaurou-se larga discussão sobre qual seria a maneira 
mais eficaz de assegurar o reconhecimento e a observância universal dos direitos nela previstos. 
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 Os instrumentos jurídicos referidos são bastante esclarecedores sobre o 

questionamento, ainda polêmico, de o asilo diplomático ser ou não um direito do 

homem oponível ao estado asilante. A Declaração Universal dos direitos do homem, 

em diversos dispositivos, aponta para a incontornável necessidade de tratamento 

justo a qualquer indivíduo quando em situação conflituosa. Por conseguinte, seus 

dispositivos, conjuntamente considerados, indicam que os estados não podem 

permanecer inertes diante de perseguições que coloquem em risco a dignidade do 

ser humano. 

Nos “considerandos”, a declaração informa o compromisso de os Estados-

Membros promoverem, em cooperação com as Nações Unidas, “o respeito universal 

aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e 

liberdades”. Em seguida, o art. 3º consagra o direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal. O art. 5º proscreve a tortura, o tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante. O art. 9º proíbe a prisão ou detenção arbitrária e o exílio. 

Por fim, o art. 14 prescreve dois itens importantes para a discussão do asilo: primeiro 

que “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo 

em outros países” e em seguida que “este direito [de procurar e gozar de asilo] não 

pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 

direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações 

Unidas”111. 

Iniciando a discussão do asilo com base na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, percebe-se que há clara intenção de se reconhecer o instituto 

como um legítimo instrumento de proteção e defesa humanitária. A declaração não 

deixa dúvidas sobre o direito de gozar o asilo, um direito do indivíduo112, reforçado 

                                                           
Prevaleceu, então, o entendimento de que a Declaração deveria ser ‘judicizada’ sob a forma de 
tratado internacional, que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no âmbito do direito 
internacional. § Esse processo de ‘juridicização’ da Declaração começou em 1949 e foi concluído 
apenas em 1966, com a elaboração de dois tratados internacionais distintos – o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 
que passaram a incorporar os direitos constantes da Declaração Universal. Ao transformar os 
dispositivos da Declaração em previsões juridicamente vinculantes e obrigatórias, os dois pactos 
internacionais constituem referência necessária para o exame do regime normativo de proteção dos 
direitos humanos”. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
16 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 158. 
111 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª Edição. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. 
112 Prakash Sinha traz um resumo dos argumentos a respeito dos diferentes pontos de vista sobre a 
inclusão do asilo como um direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Several 
governments have made comments as to the inclusion  of a provision concerning the  right  of asylum 
in  the  Draft International Covenants on Human Rights, considered by the United Nations Human 
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pelos demais dispositivos citados, todos no sentido de proscrever a arbitrariedade e 

a injustiça na persecução criminal. 

Afigura-se como evidente o fato de que se o indivíduo não pode ser 

submetido a uma prisão arbitrária; não pode ser injustamente privado de sua 

liberdade; e não pode ser submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante; 

deve-lhe ser garantido remédio bastante para impedir que tal aconteça. Não por 

acaso que no art. 14, a declaração aponta o direito de gozo de asilo político, 

excetuando-se os casos em que a perseguição seja “legitimamente motivada por 

crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das 

Nações Unidas”. 

Por conseguinte, tomando por referência a declaração universal dos direitos 

humanos de 1948, não parece haver possibilidade para dúvidas a respeito do direito 

ao asilo diplomático. Apesar disso, ainda se questiona o valor jurídico da declaração, 

se ela teria ou não efeito vinculante para os estados, uma vez que fora aprovada em 

forma de Resolução da Assembleia Geral da ONU113. Apesar disso, ainda que não 

se reconheça o valor juridicamente vinculante da Declaração, não se pode 

                                                           
Rights Commission. These views are summarized by the Commission in its report of the fifteenth 
session. According to this report, some governments considered the right of asylum a right of the 
individual and thought that means should be found to ensure it. They argued that the right to ‘seek and 
enjoy’ asylum, proclaimed in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, implied the right 
to ‘receive’ asylum. Other governments disputed this interpretation and emphasized that the right to 
grant asylum was a sovereign right of the state. Thus, there has been a divergence of views 
expressed by governments with respect to asylum. On the one hand, certain states emphasized the 
importance of the right of asylum and desired its inclusion in the Draft Covenants on Human Rights. 
They pointed to its inclusion in the Universal Declaration of Human Rights and argued that it would be 
an omission to exclude it from the Draft Covenants.  Certain states made their own proposals for the 
inclusion.  Certain states feIt  that the right should be clearly established in favor of the individual by 
making it obligatory on the part of states to grant asylum. They, therefore, found the wording of the 
Draft not sufficiently strong. They supported attempts to clearly state the international obligation of 
states in this respect and, while agreeing with the Draft in principle, they questioned the practical value 
of adopting a declaration which would not be binding on states. Certain states sought amendment of 
paragraph 2 of the Draft Declaration to clearly specify the right of the individual and the duty of the 
state as to asylum. On the other hand, certain states viewed the right of asylum as an exclusive right 
of states. They, accordingly, opposed the inclusion of a provision on the right of asylum in the Draft 
Covenants on Human Rights. They believed that it was a matter not of a fundamental right of the 
individual to be granted asylum, but of a right of the state to extend its protection to him. And they feIt 
it both impracticable and undesirable to impose on states the obligation, in advance, of opening their 
territory to an indeterrninate or unascertainable number of persons.” SINHA, S. Prakash. Asylum and 
International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. Pág. 71. 
113 “Todavia, sob um enfoque estritamente legalista (não compartilhado por este trabalho), a 
Declaração Universal, em si mesma, não apresenta força jurídica obrigatória e vinculante. Nessa 
visão, assumindo a forma de declaração (e não de tratado), vem a atestar o reconhecimento universal 
de diretos humanos fundamentais, consagrando um código comum a ser seguido por todos os 
Estados.” PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 16 ed. 
rev. ampl. e atual. São Paulo. Saraiva. 2016. Pág. 148. 
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desconhecer seu valor moral dentro do modelo preconizado pela ONU de defesa 

dos direitos humanos114.  

Isso não quer dizer que todo ser humano que bata às portas de uma 

Embaixada em busca de segurança terá o direito de ali adentrar e permanecer 

indefinidamente a espera de um salvo conduto. Se, nos termos da declaração, é 

afastada a discricionariedade em conceder o asilo, não se pode afirmar que se está 

diante de uma regra objetiva na apreciação do direito, como, por exemplo, é o caso 

do direito à nacionalidade brasileira, nos termos da Constituição Federal, aos filhos 

de pais brasileiros, ainda que nascidos no exterior. Vale dizer, se os pais de alguém 

são brasileiros, independentemente de onde nasceu o indivíduo, ele também será 

brasileiro, sem quaisquer outras considerações. 

Ocorre que, para receber asilo diplomático, devem ser preenchidos 

requisitos que não são objetivamente apreciados no caso concreto em razão de sua 

natureza. O mais importante deles diz respeito ao tipo do crime pelo qual o indivíduo 

é acusado, mas não só isso, também ao fato de haver séria ameaça de risco a sua 

dignidade em razão da possibilidade de uma condenação injusta. Características 

que serão melhor analisadas mais adiante. 

Por ora, é importante destacar que a discussão sobre a relação entre o asilo 

diplomático e a defesa dos direitos da pessoa humana carrega contornos que 

crescem em importância para o direito internacional contemporâneo em razão de 

uma peculiar característica concernente aos conflitos e violações de direitos 

humanos na atualidade: conforme destaca Cançado Trindade, eles ocorrem 

intrafronteiras115. Conflitos internos aumentam a probabilidade de demanda por asilo 

                                                           
114 “Aussi bien d’ailleurs l’Assemblée n’a-t-elle pás entendu aller au-delà d’une simple mais solennelle 
déclaration de príncipes. Il faut dire que les droits de l’homme étaient déjà, em quelque sorte, 
incorporés au droit international par le fait même que la Charte des Nations unies les visait de façon 
constante. Ces droits figurent en effet au nombre des príncipes généraux de droit reconnus par les 
nations civilisées qui, selon les dispositions du statut de la Cour internationale de Justice, comptent 
parmi les sources du droit international. § La Déclaration peut donc être considérée comme une sorte 
d’explication oficielle – sans force obligatoire – Du príncipe du respect dês droits de l’homme qui, lui, 
est obligatoire pour lês Nations unies, du fait qu’elles l’ont accepté en souscrivant à La Charte. § Le 
fait que la declaration doive être suivie d'un Pacte des Droits de l'homme ayant valeur souligne, s'il en 
était besoin, sa portée purement morale”. ROBERT, Jacques. DUFFAR, Jean. Droits de L’Homme et 
Libertés Fondamentales. 7ₑ Édition. Paris. Montchrestien. 1999. Pág. 88-89. 
115 De acordo com Cançado Trindade: “O cenário internacional contemporâneo mostra-se, assim, 
contraditório: se, por um lado, com o fim da confrontação bipolar, o mundo se afigura mais receptivo e 
sensível aos avanços dos direitos humanos; por outro lado, a proliferação de conflitos internos 
acarreta violações graves e sistemáticas dos direitos humanos. Com o fim da guerra fria e o alívio das 
tensões que a acompanhavam, por um lado abriram-se vias para maior cooperação internacional, 
mas por outro lado muitos países passaram a dilacerar-se por tais conflitos internos, em meio a 
grande instabilidade política e ao ressurgimento do nacionalismo, da violência gerada pelo 
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extraterritorial, até de forma mais acentuada do que conflitos internacionais, se for 

considerado que eventual prisioneiro de guerra não é um perseguido político, 

conforme já se pronunciou o Itamaraty em situação concernente à II Guerra 

Mundial116. 

Em caso de conflitos intranacionais, as inviolabilidades diplomáticas podem 

configurar-se em poderoso instrumento de proteção e defesa dos direitos humanos. 

Não há como se negar que, em tais conflitos, as perseguições políticas são 

banalizadas entre os grupos que disputam o poder nacional, não raramente levando 

a enorme prejuízo humanitário. Em tais situações, as inviolabiliades diplomáticas 

parecem ganhar maior relevo, uma vez que será consideravelmente custoso a um 

dos lados da contenda quebrar a inviolabilidade de um país, com o risco de ter a 

comunidade internacional em seu desfavor. Por conseguinte, enquanto permanecer 

a característica contemporânea de aumento dos conflitos intranacionais, haverá 

aumento na importância de se discutir e reconhecer o asilo diplomático como 

instrumento humanitário.  

 

3.2 O ELEMENTO SOBERANIA E O DIREITO AO ASILO 

 

O dicionário de política117 assim define o termo soberania: 

“Em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder de 
mando de última instância, numa sociedade política e, consequentemente, a 
diferença entre esta e as demais associações humanas em cuja 
organização não se encontra o poder supremo, exclusivo e não derivado. 
Este conceito está, pois, intimamente ligado ao de poder político: de fato, a 
Soberania pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da 
transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de 
direito. Obviamente, são diferentes as formas de caracterização da 
Soberania, de acordo com as diferentes formas de organização do poder 
que ocorreram na História humana: em todas elas é possível sempre 
identificar uma autoridade suprema, mesmo que, na prática, esta autoridade 
se explicite ou venha a ser exercida de modos bastante diferentes.”  

 

                                                           
separatismo étnico, xenofobia, racismo e intolerância religiosa. Se, no passado recente, as tensões 
se deviam sobretudo à polarização ideológica, em nossos dias passaram a decorrer de uma 
diversidade e complexidade de causas, nem sempre facilmente discerníveis, a erigir novas barreiras 
entre os seres humanos.” MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de (organizador). Desafios do 
Direito Internacional Contemporâneo. Fundação Alexandre de Gusmão. Brasília. 2007. Pág. 220. 
116 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da Prática Brasileira do Direito 
Internacional Público (período 1919 – 1940). 2ª Edição. Ministério das Relações Exteriores. 
Brasília. 2012. Pág. 289. 
117 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Vol. 2. Tradução: Carmen C, Varriale et al. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília. 13ª edição. 4ª reimpressão, 2010. Pág. 1179. 
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Inicialmente fica clara a associação entre a soberania e o poder de última 

instância em uma sociedade. Poder que não encontra paralelo em um contexto 

definido, porquanto inserido em um dado território, mas delimitado juridicamente e, 

por essa razão, legítimo. Por conseguinte, a noção preliminar de soberania não 

aceita subordinação, assim o conceito serve de esteio ao princípio da igualdade 

entre os estados, independentemente das capacidades materiais, territoriais ou 

populacionais de cada um118. 

O conceito se desdobra em duas dimensões distintas: uma interna e outra 

externa. Para Bobbio119: 

“Internamente, o soberano moderno procede à eliminação dos poderes 
feudais, dos privilégios dos Estados e das categorias, das autonomias 
locais, enfim dos organismos intermediários, com sua função de mediador 
político entre os indivíduos e o Estado: isto é, ele procura a eliminação dos 
conflitos internos, mediante a neutralização e a despolitização da 
sociedade, a ser governada de fora, mediante processos administrativos, 
antítese de processos políticos. O ne cives ad arma veniant é o fim último 
da ação do Governo, que tem por obrigação eliminar toda a guerra privada, 
dos duelos às lutas civis, a fim de manter a paz, essencial para enfrentar a 
luta com outros estados na arena internacional. Externamente cabe ao 
soberano decidir acerca da guerra e da paz: isto implica um sistema de 
Estados que não têm juiz algum acima de si próprios (o Papa ou o 
imperador), que equilibram suas relações mediante a guerra, mesmo sendo 
esta cada vez mais disciplinada e racionalizada pela elaboração, através de 
tratados, do direito internacional ou, mais corretamente, do direito público 
europeu. A nível externo o soberano encontra nos outros soberanos seus 
iguais, achando-se consequentemente numa posição de igualdade, 
enquanto, a nível interno, o soberano se encontra numa posição de 

                                                           
118 O Dictionary of International Relations, no verbete a respeito do conceito de soberania, faz 
interessante análise de sua instrumentalidade ao longo da história: “Historically, in the development of 
the European states system, it is usually associated with the works of Bodin (1576) and Hobbes 
(1651) where it appeared to be synonymous with the right to exercise unrestricted power. Thus, the 
Hobbesian system of International Relations was characterized as a nearpermanent state of war 
where sovereign authorities are not restrained by a common Power. On this view, international Law, 
because its provenance must be doubtful, cannot circunscribe or set limits on state behaviour. 
Sovereign states are judges int their own cause, have an absolute right to go to war to pursue their 
conceived interests and can treat those who fall within their domestic jurisdiction in their own way. 
However, in practice the denial of a supra-sovereign authority beyound the state has never meant that 
sovereign states are free to do as they please. The history of modern states system (which is to say 
the history of state sovereignty) from the seventeenth century onwards has been a conscious attempt 
to move away from the apparent rigidity of the early formulation of the doctrine while retaining its more 
useful characteristics, especially the Idea of formal equality which it implies. The notion of absolute 
unlimited sovereignty, while being a useful and indeed an indispensable instrument to employ against 
the claims of a Pope or emperor, was never more than a convenient fiction in the development of the 
modern state-system. Increasing interdependence, the reciprocal nature of international Law and 
membership of international organizations have thus led to the acceptance of the doctrine of ‘divided 
sovereignty’ where supremacy is qualified either through consent or auto-limitation. The UN Charter, 
for example, is an implicit recognition of this (Article 2 para. I recognizes the ‘sovereign equality’ of 
member states yet exhorts them to settle their disputes by ‘peaceful means’).” EVANS, Graham. 
NEWNHAM, Jeffrey. The Penguin Dictionary of International Relations. London. Penguin Books, 
1998. Pág. 504-505. 
119 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Tradução: Carmen C, Varriale et al. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília. 13ª edição. 4ª reimpressão, 2010. Pág. 1180. 
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absoluta supremacia, uma vez que tem abaixo de si os súditos, obrigados à 
obediência.” 

 

Percebe-se que a dimensão interna transforma o estado em uma entidade 

singular, que deve funcionar como ponto de equilíbrio em seu território, substituindo 

as disputas privadas por processos de solução pacífica de controvérsias. O estado 

soberano, portanto, em seu território, deve agir como um árbitro do conflito de 

interesses que possa surgir entre seus súditos, preservando a ordem por meio das 

garantias legais. Não se exclui, com isso, a possibilidade de ação do particular em 

legítima defesa, mas a reduz a uma exceção legitimada em casos bastante estreitos 

e sempre objeto do escrutínio das instituições públicas. 

A dimensão externa consagra um princípio que se sobrepõe às realidades e 

particularidades de cada estado: o da igualdade formal. Para o direito internacional, 

uma superpotência, de expressivo território, de população aos milhões de pessoas e 

de capacidades materiais consideráveis não terá, simplesmente por isso, maiores 

privilégios que um país de poucos kilômetros quadrados, população diminuta, sem 

exército ou poderio econômico expressivo. Essa característica, aparentemente 

pouco importante, tem profundo efeito nas relações de poder dentro de uma ordem 

internacional considerada anárquica, mas que preserva delicado equilíbrio entre os 

estados para a manutenção de relações minimamente pacíficas120. 

Não seria exagerado afirmar que estados aparentemente mais fortes podem 

estar sujeitos a reveses que o levem de uma posição de reconhecida superioridade 

tecnológica, proporcionando potencial supremacia sobre seus pares, a situações de 

reconhecida fragilidade, mesmo diante de estados aparentemente mais fracos. Por 

conseguinte, o poder ilustrativo da Guerra dos Trinta Anos121 e da conseqüente Paz 

de Westphália é utilizado de forma recorrente para se discutir os desdobramentos do 

                                                           
120 Marco Bruno Miranda Clementino, ao discutir a respeito de cooperação jurídica internacional em 
matéria penal, expõe raciocínio que corrobora a idéia de soberania como ponto de equilíbrio nas 
relações internacionais: “É que, a despeito de a cooperação jurídica internacional em matéria penal 
efetivamente ter por objetivo viabilizar a prática de atos extraterritoriais, foi ela concebida sem 
desconsiderar a soberania estatal, impedindo que um Estado invada os limites territoriais da 
jurisdição alheia. Por isso mesmo, a cooperação jurídica internacional penal segue a lógica de 
coordenação e de intercâmbio de soberanias, tendo entre seus fundamentos o respeito da 
juridicidade dos atos praticados por outro Estado.” CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. 
Cooperação Jurídica Internacional Penal-Tributária e Transnacionalidade. São Paulo. Quartier 
Latin. 2016.  Pág. 93-94. 
121 Sobre a Guerra dos Trinta Anos, Henry Kissinger faz interessante análise dos interesses 
envolvidos naquele conflito e as conseqüências para o equilíbrio de poder na Europa após seu 
término. A análise pode ser encontrada em: KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster 
Paperbacks. New York. 1994. Pág. 56-77. 
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conceito de soberania para a concepção moderna de estado, mesmo reconhecendo-

se que o termo tem uma discussão mais antiga122. 

Henry Kissinger, ao tratar do conflito, demonstra uma peculiaridade existente 

na Europa Ocidental que iria ter considerável influência na formação do conceito de 

raison d’état e, consequentemente, no entendimento moderno das razões pelas 

quais o conceito de soberania, apenas com alguma dificuldade, consegue sofrer 

permeabilidades. É que na naquela região do continente, com alguma freqüência, 

surgiam conflitos de influência entre a igreja e o Sacro Imperador Romano, criando 

condições para o aparecimento de um constitucionalismo embrionário e a separação 

de poderes, objetivos caros aos modelos democráticos existentes até hoje123. A 

peculiaridade, aparentemente pouco importante, revela-se fundamental na medida 

em que as localidades puderam encontrar certa autonomia, com uma conseqüente 

margem de manobra, para evitar o surgimento de uma autoridade central européia e 

defender, ainda que modestamente, seus interesses locais. 

                                                           
122 Sobre a temática, é lapidar a lição de Thales Castro: “A característica ímpar do século XVII como 
marco para as Relações Internacionais – ponto de partida no locus histórico das considerações 
introdutórias – se deu não somente pela criação do conceito moderno de Estado com sua summa 
potestas (soberania) por meio do tratado assinado em Munster e Osnabruck da Paz de Westphalia 
(1648), mas, principalmente, pelo fato de que fora reconhecido o princípio do estatocentrismo como 
engrenagem mestra da política entre as nações. Além disso, este momento histórico ajudou a 
consolidar, atrelado ao estatocentrismo, os princípios do realismo clássico das ‘razões de Estado’ 
(raison d´état) de Richelieu e Mazarin que perduram, categoricamente, até hoje. § Não foi no século 
XVII, porém, que a soberania estatal, representando o pilar do Tratado de Westphalia, teve sua 
origem. Na verdade, a summa potestas já havia iniciado sua lenta maturação, anteriormente, com o 
ideário do cujus regio ejus religio – cada região politicamente organizada tinha autonomia para 
determinar sua religiosidade – da Paz de Augsburgo de 1555. Uma revolução nada silenciosa estava 
ocorrendo: por um lado, a força da ideia da soberania estatal que brotava à época, passando pelo 
período chamado de Guerra dos Oitenta Anos (1568-1648) das revoluções de independência dos 
Países Baixos e, por outro lado, o declínio luso-espanhol vinha consolidar a mais expressiva 
mudança sistêmica das Relações Internacionais, assumindo o formato da política internacional 
moderna. A partir daí, foram-se consagrando os limites entre política interna (soberania interna) e 
política externa (soberania exterior) dos Estados nacionais com suas identidades e limites. Nesse 
contexto, o nascimento da concepção do Estado contemporâneo – alicerce estruturador – como 
cerne da conjuntura internacional, geraria, por seu turno, a formatação (naturalmente delineada ou 
artificialmente forjada) do ideal de nação, de nacionalidade e de identidade territorial.” CASTRO, 
Thales. Teoria das Relações Internacionais. Brasília. FUNAG. 2016. Pág. 38. 
123 “In Western Europe, the potential and, from time to time, actual conflict between pope and emperor 
established conditions for eventual constitucionalism and the separation of powers which are the basis 
of modern democracy. It enabled the various feudal rulers to enhance their autonomy by exacting a 
price from both contending factors. This, in turn, led to a fractioned Europe – a patchwork of duchies, 
counties, cities, and bishoprics. Though in theory all the feudal lords owed fealty to the emperor, in 
practice they did what they pleased. Various dynasties claimed the imperial crown, and central 
authority almost disappeared. The emperors maintained the old vision of universal rule without any 
possibility of realizing it. At the fringes of Europe, France, England, and Spain did not accept the 
authority of the Holy Roman Empire, though they remained part of the Universal Church.” 
KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster Paperbacks. New York. 1994. Pág. 57. 
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A Reforma protestante contribuiu para a tomada de consciência dos 

interesses locais ao enfraquecer o papado e dimimuir a perspectiva de um império 

único em todo o continente europeu124. Por conseqüência, as localidades 

desenvolveram a necessidade de reconhecer uma doutrina internacional que lhes 

assegurasse defender seus próprios interesses em contraposição a interesses 

unificados por um único imperador125 que, dificilmente, poderia compreender as 

particularidades de regiões tão distantes, sobretudo àquela época, quanto Roma e a 

Espanha, por exemplo. 

Certamente que a mudança não viria sem uma reação à altura por parte do 

Sacro Império. O resultado foi o processo de contra-reforma, que levou ao conflito 

conhecido como a Guerra dos Trinta Anos126. Uma característica da conflagração, e 

que muito bem ilustra, para a concepção moderna de estado, a importância da 

soberania enquanto conceito para a defesa do interesse nacional, é a participação 

da França contra o Sacro Império, especialmente em razão de seu principal 

estadista, o Cardeal de Richelieu, ser um príncipe da igreja católica127. O fato 

claramente associa a defesa da raison d’état e a conseqüente busca pelo equilíbrio 

como uma medida anti-hegemônica, mesmo que ao custo da identidade religiosa, 

                                                           
124 Nas palavras de Kissinger: “At that very moment, the weakning of the Papacy under the impact of 
the Reformation thwarted the prospect of a hegemonic European empire. When strong, the Papacy 
had been a thorn in the side of the Holy Roman Emperor and a formidable rival. When on the decline 
in the sixteenth century, the Papacy proved equally a bane to the Idea of empire. Emperors wanted to 
see themselves, and wanted others to see them, as the agents of God. But in the sixteenth century, 
the emperor came to be perceived in Protestant lands less as na agent of God than as a Viennese 
warlord tied to a decadent Pope. The Reformation gave rebellious princes a new freedom of action, in 
both the religious and the political realms. Their break with Rome was a break with religious 
universality; their struggle with the Habsburg emperor demonstrated that the princes no longer saw 
fealty to the empire as a religious duty”. KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster 
Paperbacks. New York. 1994. Pág. 58.   
125 “With the concept of unity collapsing, the emerging states of Europe needed some principle to 
justify their heresy and to regulate their relations. They found it in the concepts of raison d’état and the 
balance of Power. Each depended on the other. Raison d’état asserted that the wellbeing of the state 
justified whatever means were employed to further it; the national interest supplanted the medieval 
notion of a universal morality. The balance of Power replaced the nostalgia for universal monarchy 
with the consolation that each state, in pursuing its own selfish interests, would somehow contibute to 
the safety and progress of all the others”. KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster 
Paperbacks. New York. 1994. Pág. 58. 
126 KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster Paperbacks. New York. 1994. Pág. 59. 
127 “As a Prince of the Church, Richelieu ought to have welcomed Ferdinand’s drive to restore Catholic 
orthodoxy. But Richelieu put the french national interest above any religious goals. His vocation as 
cardinal did not keep Richelieu from seeing the Habsburg attempt to re-establish the Catholic religion 
as a geopolitical threat to France’s security. To him, it was not a religious act but a political maneuver 
by Austria to achieve dominance in Central Europe and thereby to reduce France to second class 
status.” KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster Paperbacks. New York. 1994. Pág. 59. 
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ante as disparidades da França e do Sacro Império, comandado pela família 

Habsburgo128.      

A paz fora alcançada por meio dos tratados de Westphália, que 

consagraram corolários que subsistem, guardadas as devidas proporções, até os 

dias de hoje. John Baylis, Steve Smith e Patricia Owens os apontam nos seguintes 

termos129: 

“Territorialidade: a humanidade é organizada principalmente em 
comunidades territoriais (políticas) exclusivas, com fronteiras fixas. 
Soberania: dentro de suas fronteiras, o estado ou governo tem o título de 
suprema, irrestrita e exclusiva autoridade política e legal.  
Autonomia: O princípio da autodeterminação ou autogoverno faz dos 
estados autônomos titulares da ação política social e econômica dentro de 
suas fronteiras fixas, separando a esfera doméstica da internacional.”130 

 

Ao falar em “autonomia”, desdobrando o corolário nos princípios da 

autodeterminação e do autogoverno, os autores preconizam o reconhecimento da 

soberania como uma regra matriz para a não-intervenção em assuntos internos, 

princípio universalmente consagrado e que serve de segurança, sobretudo aos 

estados mais frágeis. A não-intervenção é regra que desencoraja imperialismos, 

mas que, reconhecidamente não impede situações de dominação. Apesar disso, sua 

defesa coerente e intransigente faz das situações de burla ao princípio um exercício 

de surpreendente desgaste político internacional. 

De forma alguma se pode desconsiderar o elemento soberania em questões 

de asilo diplomático. Necessariamente que esta espécie de asilo, ao retirar do poder 

jurisdicional do estado persecutor um indivíduo, implica ponderações sobre o direito 

soberano de um estado julgar ou punir aqueles que estão em seu território. De igual 
                                                           
128 “Richelieu’s fear was not without foundation. A glance at the map of Europe shows that France was 
surrounded by Habsburg lands on all sides: Spain to the south; the Nothern Italian City-states, 
dominated mostly by Spain, in the southeast; Franche-Comté (today the region above Lyon and 
Savoy), also under Spanish control, in the east, and the Spanish Netherlands in the North. The few 
frontiers not under the rule of the Spanish Habsburgs were subject to the Austrian branch of the 
family. The Duchy of Lorraine owed fealty to the Austrian Holy Roman Emperor, as did strategically 
important áreas along the Rhine in what is present-day Alsace. If Northern Germany were also to fall 
under Habsburg rule, France would become perilously weak in relation to the Holy Roman Empire.” 
KISSINGER, Henry. Diplomacy. Simon and Schuster Paperbacks. New York. 1994. Pág. 59-60. 
129 BAYLIS, John; SMITH, Steve; OWENS, Patricia. The globalization of world politics: an 
introduction to international relations. 4 ed. New York: Oxford University Press, 2008. Pág. 23. 
130 Em tradução livre para o seguinte excerto: “Territoriality: humankind is organized principally into 
exclusive territorial (political) communities with fixed borders. Sovereignty: within its borders the state 
or government has an entitlement to supreme, unqualified, and exclusive political and legal authority. 
Autonomy: the principle of self-determination or self-governance constructs countries as autonomous 
containers of political, social, and economic activity in that fixed borders separate the domestic sphere 
from the world outside.” BAYLIS, John; SMITH, Steve; OWENS, Patricia. The globalization of world 
politics: an introduction to international relations. 4 ed. New York: Oxford University Press, 2008. 
Pág. 23. 
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forma, defender o asilo diplomático como um direito do indivíduo, também, 

aparentemente, faz crer que se está fazendo uma imposição à soberania do estado 

que possivelmente irá conceder o asilo. Assim, a discussão a respeito da soberania 

envolvendo questões de asilo diplomático, ou mesmo de asilo em sentido geral, 

envolve duas perspectivas distintas: a primeira sob o ponto de vista do estado 

acreditado em face do estado acreditante e a segunda sob o ponto de vista do 

estado acreditante em face do indivíduo supostamente perseguido. 

Sobre a primeira perspectiva, há uma relação entre dois sujeitos de direito 

internacional, dois estados, que ostentam a mesma qualidade soberana. Tendo em 

vista o reconhecimento de que os estados são detentores de uma igualdade 

formal131, não havendo qualquer distinção nas prerrogativas de ambos e sendo um 

dos desdobramentos da soberania a capacidade de aplicar o direito que o estado 

entende correto132, a concessão de asilo diplomático pelo estado acreditante surge 

como uma aparente frustração na intenção de punir o indivíduo perseguido, levando 

a crer que se está diante de uma situação na qual houve desrespeito à soberania do 

estado acreditado. 

Ocorre que um dos desdobramentos da soberania, em sua dimensão externa, 

conforme aponta Thales Castro133, é o jus legationis, também conhecido como 

                                                           
131 Sobre a igualdade formal dos estados, a Resolução A/RES/25/2625 da Assmbleia Geral da ONU 
presecreve: “The principle of sovereign equality of States - All States enjoy sovereign equality. 
They have equal rights and duties and are equal members of the international community, 
notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature. In particular, sovereign 
equality includes the following elements: a. States are judicially equal; b. Each State enjoys the rights 
inherent in full sovereignty; c. Each State has the duty to respect the personality of other States; d. 
The territorial integrity and political independence of the State are inviolable; e. Each State has the 
right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems; f. Each State 
has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with 
other States.” Disponível em: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm . Acesso em: 21.01.2017. 
132 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 
1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3ª ed. São 
Paulo. Atlas. 2000. Pág. 59. 
133 Para Thales Castro, é a seguinte a definição de soberania: “Conceito derivado do latim summa 
potestas, a soberania é prerrogativa exclusiva do exercício da capacidade de mando do Estado 
nacional reconhecido. Em sua vertente interna, diz respeito ao exercício de autogoverno, de poder de 
polícia e capacidade de organização político-administrativa, enquanto que em sua esfera externa diz 
respeito à sua presença reconhecida, à prerrogativa jurídica e à articulação internacional com base 
no jus in bellum(direito de decretar guerra e celebrar a paz com outros Estados), jus tractum(direito de 
negociar, assinar, ratificar e denunciar tratados) e jus legationis(direito de legação em sua dimensão 
ativa e passiva; sendo a dimensão ativa a capacidade de receber enquanto que na passiva diz 
respeito ao recebimento de agentes consulares e diplomáticos), jus petitionis (direito de solicitar a 
prestação jurisdicional em tribunais internacionais quando aceitar a juris dire de várias Cortes, 
podendo, para tanto, ser parte ativa ou passiva em processos judiciais) e jus representationis (direito 
de representar e fazer-se representar em organismos internacionais, agências multilaterais e 
programas com direito à voz, voto e determinação de agenda).” CASTRO, Thales. Teoria das 
Relações Internacionais. Brasília. FUNAG. 2016. Pág. 78. 
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direito de legação. Por tal direito, enviar e receber agentes diplomáticos, e a 

consequente manutenção de edifícios destinados à missão diplomática em território 

estrangeiro, são elementos caracterizadores da própria soberania134. De tal forma, a 

concessão de asilo diplomático em legações, em se reconhecendo a existência do 

instituto no direito internacional, é também desdobramento da capacidade soberana 

do estado acreditante. Por conseguinte, na concessão do asilo diplomático está-se 

diante de uma possível colisão entre duas ordens soberanas, a do estado 

acreditante e a do estado acreditado. 

Não é possível resolver o impasse sem perceber a soberania como um 

instrumento de cooperação que deve ser aplicado também aos casos de asilo 

diplomático135. Com efeito, dois estados que mantêm relações diplomáticas, com 

corpos diplomáticos acreditados nos territórios um do outro, o fazem, ou pelo menos 

deveriam fazê-lo, tomando por premissa elementar a confiança recíproca que devem 

deter. Por conseguinte, espera-se que impasses entre eles sejam resolvidos de 

forma pacífica, inicialmente pela abertura ao diálogo e à cooperação e, caso 

frustrada a tentativa, pela possibilidade de recurso a tribunais internacionais.  

Marco Bruno Miranda Clementino136 esclarece que o asilo e a cooperação 

têm objetivos contrapostos, informando que “o asilo obsta e a cooperação possibilita 

o alcance extraterritorial do sistema penal”. De fato, a concessão de asilo a crimes 

comuns é medida efetivamente prejudicial ao sistema jurídico internacional e que 

provoca evidente afronta ao poder soberano de punir aqueles que cometem 

infrações em território nacional. Dada a própria evolução do asilo enquanto 

instrumento jurídico internacional, não há mais que se falar, hodiernamente, na 

                                                           
134Não pode ser outra a conclusão a que se chega da leitura a respeito da definição do direito de 
legação exposta por Thales Castro, apontado na nota anterior. Apesar de o doutrinador referir-se à 
capacidade de receber, não se pode compreendê-lo sem aceitar-se que o recebimento de uma 
legação estrangeira pressupõe, no mínimo, o igual direito de enviar legações ao exterior. 
135 Marco Bruno Miranda Clementino, ao discutir a respeito de cooperação jurídica internacional em 
matéria penal, expõe raciocínio que corrobora a idéia de soberania como ponto de equilíbrio nas 
relações internacionais: “É que, a despeito de a cooperação jurídica internacional em matéria penal 
efetivamente ter por objetivo viabilizar a prática de atos extraterritoriais, foi ela concebida sem 
desconsiderar a soberania estatal, impedindo que um Estado invada os limites territoriais da 
jurisdição alheia. Por isso mesmo, a cooperação jurídica internacional penal segue a lógica de 
coordenação e de intercâmbio de soberanias, tendo entre seus fundamentos o respeito da 
juridicidade dos atos praticados por outro Estado.” CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. 
Cooperação Jurídica Internacional Penal-Tributária e Transnacionalidade. São Paulo. Quartier 
Latin. 2016.  Pág. 93-94. 
136 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Cooperação Jurídica Internacional Penal-Tributária e 
Transnacionalidade. São Paulo. Quartier Latin. 2016.  Pág. 102. 
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legitimidade de asilo concedido em razão de crimes comuns137, motivo pelo qual, 

conforme pondera Marco Bruno138, há uma mudança no sentido de se ampliar a 

cooperação e de se limitar o asilo, restringindo-o a um objetivo de proteção de 

caráter humanitário. 

Por conseguinte, em respeito tanto à soberania do estado acreditante quanto 

a do estado acreditado, é necessário que o acolhimento do pedido de asilo seja feito 

a partir de considerações preponderantemente jurídicas. Por tal razão é que a 

Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 impõe que o estado 

acreditante deve comunicar, “com a maior brevidade possível”, às autoridades do 

estado territorial, a concessão do instituto139 e levar em consideração as 

informações colhidas junto ao estado acreditado a respeito dos fatos que 

fundamentam a perseguição para formar sua convicção140. Ademais, ainda segundo 

a convenção de Caracas, caso julgue pertinente, poderá o governo do estado 

territorial exigir, a qualquer momento, que o asilado seja retirado do país141. 

Pela própria natureza factual do asilo diplomático, para que ele tenha bom 

termo é necessária a cooperação dos estados acreditante e acreditado. Não se quer 

afirmar com isso a concordância entre ambos sobre o asilo, mas que a confiança 

                                                           
137 Na convenção de Caracas: “Artigo III - Não é lícito conceder asilo a pessoas que, na ocasião em 
que o solicitem, tenham sido acusadas de delitos comuns, processadas ou condenadas por esse 
motivo pêlos tribunais ordinários competentes, sem haverem cumprido as penas réspectivas; nem a 
desertores das forças de terra, mar e ar, salvo quando os fatos que motivarem o pedido de asilo, seja 
qual for o caso, apresentem claramente caráter político. § As pessoas mencionadas no parágrafo 
precedente, que se refugiarem em lugar apropriado para servir de asilo, deverão ser convidados a 
retirar-se, ou, conforme o caso, ser entregues ao governo local, o qual não poderá julgá-las por 
delitos políticos anteriores ao momento da entrega.” Disponível em: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
138 “Embora não de modo uniforme, é possível enxergar, entre os tempos primitivos e o período 
moderno, uma tendência progressiva de limitação do asilo e de ampliação da cooperação. Após um 
período de declínio, acentuando-se o desprestígio diante do ideário iluminista, o asilo se reforça 
novamente no século XX quando assume um importante papel de proteção internacional do 
indivíduo, com viés humanitário.” CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Cooperação Jurídica 
Internacional Penal-Tributária e Transnacionalidade. São Paulo. Quartier Latin. 2016.  Pág. 102. 
139 Artigo VIII - O agente diplomático, comandante de navio de guerra, acampamento ou aeronave 
militar, depois de concedido o asilo, comunicá-lo-á com a maior brevidade possível ao Ministro das 
Relações Exteriores do Estado territorial ou à autoridade administrativa do lugar, se o fato houver 
ocorrido fora da Capital. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . 
Acesso em: 08.01.2017. 
140 Artigo IX - A autoridade asilante tomará em conta as informações que o governo territorial lhe 
oferecer para formar seu critério sobre a natureza do delito ou a existência de delitos comuns 
conexos; porém será respeitada sua determinação de continuar a conceder asilo ou exigir salvo-
conduto para o perseguido. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . 
Acesso em: 08.01.2017. 
141 Artigo XI - O governo do Estado territorial pode, em qualquer momento, exigir que o asilado seja 
retirado do país, para o que deverá conceder salvo-conduto e as garantias estipuladas no Artigo V. 
Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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mútua e o respeito entre eles devem ser suficientes para possibilitar a cooperação 

no sentido de resolver o impasse, especialmente porque detentores de capacidades 

soberanas. Perceba-se, a título ilustrativo que o fornecimento de salvo-conduto, com 

as garantias para retirada do asilado do estado territorial, não pode ser qualificado 

de outra forma senão como uma ação cooperativa no sentido de por fim ao asilo. 

Sobre a segunda perspectiva, que oporia o direito soberano do estado em 

conceder ou não asilo a um eventual direito do indivíduo em recebê-lo, há que se 

analisar a questão, no caso brasileiro, sob uma ótica constitucional. Aparantemente 

soa estranho que um indivíduo, nacional ou estrangeiro, pudesse ter a prerrogativa 

de exigir que lhe fosse concedido asilo, como um direito, em uma embaixada 

brasileira situada no exterior. Numa análise preliminar poderia parecer uma 

imposição desmedida à soberania brasileira ter de se admitir alguém em uma 

repartição diplomática, especialmente não sendo um nacional brasileiro. 

Ocorre que, no caso brasileiro, suscitada admissão, ao contrário do que se 

possa imaginar, é resultado de uma opção soberana. Em verdade, o exercício da 

soberania pelo Brasil foi realizado em momento anterior a um dado fato específico 

de recebimento do asilado, levando-se em consideração dois princípios 

constitucionais do país em suas relações internacionais: o da concessão de asilo 

político e o da prevalência dos direitos humanos. A inclusão de referidos princípios 

na constituição foi uma opção soberana que poderia não ter sido realizada, uma vez 

que poderiam ter sido tratados como matérias infraconstitucionais ou mesmo sequer 

terem sido tratados expressamente por instrumentos normativos formais. Em os 

tendo inserido como matéria constitucional, de observância obrigatória para o país, o 

Brasil fez livre exercício de sua soberania142. Por conseguinte, e especialmente pela 

adoção da prevalência dos direitos humanos em suas relações internacionais, o 

Brasil não terá contra si um abalo em suas prerrogativas, enquanto estado 

independente, ao reconhecer o direito de asilo diplomático àquele que bate a porta 

de uma embaixada brasileira no exterior. 

Ademais, na concessão do asilo diplomático, tendo em vista a necessidade 

de caracterização da perseguição de natureza política, o exercício da soberania, em 
                                                           
142 Corroborando a temática, Alexandre de Moraes, ao definir o que venha a ser soberania para a 
Constituição de 1988, assim se pronuncia: “É a capacidade de editar suas próprias normas, sua 
própria ordem jurídica (a começar pela Lei Magna), de tal modo que qualquer regra heterônoma só 
possa valer nos casos e nos termos admitidos pela própria Constituição.” MORAES, Alexandre de. 
Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3ª ed. São Paulo. Atlas. 2000. Pág. 59. 
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relação ao indivíduo, estará presente ante a prerrogativa do país asilante em 

qualificar a natureza da perseguição. Vale dizer, o asilo não só pode, como deverá 

ser negado caso o Brasil não se convença, por sua própria qualificação, de que a 

perseguição realizada em desfavor do candidato à proteção seja de natureza 

política. A imposição à soberania brasileira poderia ser cogitada, em situação 

extrema, caso se estivesse a considerar caber ao indivíduo e não ao país, a 

qualificação da perseguição imputada.  

Conforme Graham Evans e Jeffrey Newman143 ponderam, o direito à 

soberania não é absoluto no sentido de se considerá-la um instrumento 

impermeável. Certamente que essa permeabilidade deve ser lastreada pelo direito 

internacional, mas uma afirmação unilateral da soberania levaria a inevitável conflito 

de interesses entre dois ou mais estados. A razão histórica, conforme visto acima, 

está na busca pela autonomia em oposição a hegemonias e formação de impérios. 

Na contemporaneidade, porém, a afirmação da soberania não poderá ser tida como 

prejudicada quando as ações internacionais, ainda que aparentemente lesivas ao 

interesse interno, tiverem supedâneo no direito internacional público, porquanto 

serão o espelho de uma opção pela defesa da paz e harmonia entre os diferentes 

estados.  

 

 

3.3 A DISCRICIONARIEDADE ANTE O PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

A concessão de asilo diplomático pode ser vista como um ato 

administrativo144 que tem como titular, via de regra, uma de três espécies de 

sujeitos: o chefe da missão diplomática, o ministro das relações exteriores ou o 

próprio chefe de estado. Certamente que é bem mais provável que o ato seja 

                                                           
143 “Many scholars today regard the doctrine of sovereignty not only as inimical to the development of 
international Law, but as inherently misleading since few if any states are impermeable, or as 
impenetrable as it implies. All states are to a greater or lesser extent penetrated.” EVANS, Graham. 
NEWNHAM, Jeffrey. The Penguin Dictionary of International Relations. London. Penguin Books, 
1998. Pág. 505. 
144 Para Celso Antônio Bandeira de Melo, o ato administrativo pode ser definido como a “declaração 
unilateral do Estado no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos 
concretos complementares da lei (ou, excepcionalmente, da própria Constituição, aí de modo 
plenamente vinculado) expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade 
por órgão jurisdicional”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª 
ed. São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 341. 
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proferido pelo chefe da missão diplomática145 em razão de sua proximidade 

contextual. Dificilmente, porém, o chefe da missão irá manter o asilo em desacordo 

com o chefe de estado ou o ministro das relações exteriores de seu país.  

Apesar da multiplicidade de sujeitos, o ato administrativo de concessão do 

asilo não é um ato complexo146 quanto à classificação a respeito da subjetividade. 

Eventualmente concedido pelo chefe da missão, não é necessária a ratificação pelo 

ministro das relações exteriores ou pelo chefe de estado, muito embora possa ser 

revogado ante a hierarquia existente nas relações entre os três sujeitos ora sob 

comento. 

A discussão central, tendo por base o direito administrativo, no que diz 

respeito ao asilo diplomático, é se o ato de concessão, ou sua negativa, é 

discricionário ou vinculado, vale dizer, se o poder do qual se investe a autoridade é 

um poder discricionário ou vinculado. Sua classificação, nesse sentido, sofre 

considerável influência da forma como se pode perceber a soberania e sua relação 

com os princípios constitucionais da prevalência dos direitos humanos e da 

concessão de asilo político na ordem jurídica nacional. 

Para compreender a razão da assertiva, é necessário dimensionar a 

existência dos poderes administrativos, em sua forma discricionária ou vinculada, no 

direito brasileiro. Para Maria Silvia Zanella Di Pietro, o poder discricionário é aquele 

pelo qual a lei confere ao administrador público uma margem de decisão diante de 

uma situação que lhe é apresentada. Para a administrativista, aquele que pratica o 

ato irá decidir segundo critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que sua 

resposta não está fixada por lei de forma rígida147. 

Celso Antônio Bandeira de Mello148, por sua vez, ao tratar da 

discricionariedade, informa que a discussão de sua validade está relacionada à 

verificação de dois pressupostos: 1º) “ao exame da própria norma jurídica 

responsável pela existência desta liberdade”; e 2º) ao exame do caso concreto. O 

                                                           
145 De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, em seu artigo 1, a, “o ‘Chefe 
da Missão’ é a pessoa encarregada pelo Estado acreditante de agir nessa qualidade”. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
146 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos complexos são aqueles que “resultam da 
conjugação de vontade de órgãos diferentes”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 14ª ed. São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 378. 
147 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo. Atlas. 2011. Pág. 
214. 
148 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo. 
Malheiros. 2002. Pág. 383 e 385 
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primeiro pressuposto refere-se à ausência de precisão na atitude a ser tomada pelo 

agente, levando-se em consideração a norma reguladora, porque, ou a norma não 

“descreve” a situação na qual se espera o comportamento do administrador, ou a 

descrição é vaga, ou a norma confere liberdade decisória, ou a descrição do objetivo 

a ser alcançado é genérica/imprecisa149. 

O segundo pressuposto, segundo esclarece o administrativista, impõe a real 

dúvida sobre a aplicabilidade da liberdade administrativa ao caso sob apreço, 

mesmo quando o conceito legal possa alargar as possibilidades de atuação do 

agente. É que em diversas situações a lei confere alguma liberdade, mas não deixa 

margens a dúvidas em sua aplicação150. Por conseguinte, a discricionariedade só 

estará realmente presente se o comando legal for claro no sentido de possibilitar 

uma escolha entre opções igualmente aceitáveis151. 

                                                           
149 “Na discricionariedade, pelo contrário, a norma reguladora carece desta precisão, porque: a) ou 
não descreve antecipadamente a situação em vista da qual será suscitado o comportamento 
administrativo (por exemplo: suponha-se uma norma nestes termos: ‘O Presidente da República 
poderá mudar a Capital do País’. Não há indicação do pressuposto, isto é, do motivo, da situação que 
autoriza a prática do ato); b) ou a situação é descrita por palavras que recobrem conceitos vagos, 
dotados de certa imprecisão e por isso mesmo irredutíveis à objetividade total, refratários a uma 
significação unívoca inquestionável (por exemplo: suponha-se uma norma nestes termos: ‘Os que se 
comportarem de modo indecoroso deverão ser expulsos do cinema’ – o pressuposto comportamento 
indecoroso ressente-se de alguma fluidez); c) ou, independentemente de haver previsão da situação 
(contemplada mediante conceito preciso ou impreciso), a norma confere no próprio mandamento uma 
liberdade decisória, que envolve exame de conveniência, de oportunidade, ao invés de um dever de 
praticar um ato específico. Neste caso, ela poderá haver outorgado certa liberdade ao administrador 
para não praticar o ato ou praticá-lo num outro sentido (por exemplo: suponha-se norma nestes 
termos: ‘A Administração poderá conceder um prêmio de R$ 5.000,00 a quem haja preenchido tais e 
tais condições’). Finalmente, registre-se que, nos casos em que o pressuposto não seja enunciado 
pela lei ou, havendo sido, sua descrição recubra conceito vago ou impreciso, a caracterização do 
motivo autorizador do ato dependerá de seu ajustamento à finalidade legal (com efeito: toda norma 
administrativa visa a alcançar um interesse público, uma formalidade pública); d) finalmente, o 
objetivo legal costuma ser descrito de forma apenas genérica (o ‘interesse público’) ou, em sendo 
específica (‘moralidade pública, salubridade pública, ordem pública’, por exemplo), contempla 
conceito padecente de certa imprecisão, certa indeterminação objetiva, como nos exemplos aludidos. 
Esta imprecisão refluirá sobre o próprio motivo. Pense-se no exemplo já aventado: a Administração 
deverá expulsar dos locais de espetáculo público os espectadores que se portem indecorosamente, a 
fim de proteger a moralidade pública. Como saber o que é ou não indecoroso? Depende da noção 
que se tenha da moralidade pública. Ora, como esta é conceito dotado de certa elasticidade, sua 
imprecisão é que irá tornar fluida a noção de ato indecoroso.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 385. 
150 “É que mesmo os conceitos chamados ‘fluidos’ possuem um núcleo significativo certo e um halo 
circundante, uma auréola marginal, vaga ou imprecisa. Daí resulta que haverá sempre uma zona de 
certeza positiva, na qual ninguém duvidará do cabimento da aplicação do conceito, uma zona 
circundante, onde justamente proliferarão incertezas que não podem ser eliminadas objetivamente, e, 
finalmente, uma zona de certeza negativa, onde será indisputavelmente seguro que descabe a 
aplicação do conceito.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª 
ed. São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 385. 
151 “Assim como a dúvida pode se instaurar procedentemente, em inúmeras situações – quando, 
então, haverá espaço para um juízo subjetivo pessoal, do administrador -, em inúmeras outras, pelo 
contrário, não caberá dúvida alguma sobre o descabimento ou então sobre o cabimento da 
qualificação. Ou seja: será óbvio que dada infração não é ‘grave’, que não houve ofensa à 
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É importante esclarecer, como observa Celso de Antônio Bandeira de Mello, 

que a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. O ato administrativo 

discricionário é uma opção que está dentro da lei. A conduta arbitrária está contra a 

lei, porquanto a administração atua fora de parâmetros legalmente reconhecidos. 

Nos casos de arbítrio, a sindicância do ato pelo poder judiciário é uma possibilidade 

aberta para a correção da ilegalidade. Um comando legal que preveja uma conduta 

para um caso específico não pode ser desrespeitado sob a justificativa de um agir 

discricionário152.   

Ao contrário da discricionariedade, o poder administrativo é vinculado quando 

a lei fixa, por si, a única atitude possível ante o caso concreto153. No ato vinculado, 

por conseguinte, não existe margem de escolha: preenchidos os requisitos 

informadores do ato, deve o administrador realizá-lo dentro do que determina a lei. 

Não se quer dizer com isso que o ato não possa ser discutido, mas a discussão será 

em torno da presença ou não dos seus requisitos e não a respeito da liberalidade de 

realizá-lo. A diferença entre um e outro está na liberdade de decidir em face das 

circunstâncias do caso concreto154. 

A concessão do asilo diplomático é comumente associada ao poder 

discricionário. É fácil perceber tal fato quando se toma por premissa o art. 2º da 

Convenção de Caracas155. Ao estabelecer que todo estado tem o direito de 

conceder asilo, mas não se encontra obrigado a concedê-lo, a convenção demonstra 

a clara intenção de situar o ato como uma ação baseada em critérios de 

oportunidade e conveniência. Diferentemente seria se o texto internacional ditasse 

                                                           
‘moralidade’, que inexiste ‘urgência’, que inocorre ‘tumulto’, ou, opostamente, estarão evidentes a 
gravidade, a moralidade, a urgência, o tumulto etc. Aí, então, não haverá discricionariedade alguma 
para o administrador. Em suma: a aplicabilidade dos conceitos vagos só proporcionará 
discricionariedade nas situações marginais.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 14ª ed. São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 385. 
152 “Não se confundem discricionariedade com arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o agente estará 
agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em 
conseqüência, é ilícito e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente o agente 
estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a 
determinação normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por 
força da indeterminação legal quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público 
no caso concreto.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. 
São Paulo. Malheiros. 2002. Pág. 382. 
153 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo. Atlas. 2011. Pág. 
214. 
154 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo. 
Malheiros. 2002. Pág. 380. 
155 Artigo II - Todo Estado tem o direito de conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, 
nem a declarar por que o nega. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-
46.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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que os estados são obrigados a conceder asilo diplomático, ainda que a concessão 

estivesse atrelada à verificação de certos requisitos. Nessa circunstância, o ato seria 

vinculado. 

Ocorre que a discricionariedade tem sua razão de existência na 

impossibilidade de se prever com exatidão as infinitas situações que podem 

acontecer no âmbito da administração pública. Seria impraticável esperar-se que o 

legislador pudesse prever, com razoável precisão, todas as respostas que o 

administrador devesse conceder nos inúmeros casos que lhes são submetidos 

diariamente, sendo necessário um poder administrativo que lhe possibilitasse 

exercer a capacidade de iniciativa, com alguma flexibilidade, para conduzir a 

máquina pública de forma eficiente156. 

Tomando por consideração o asilo diplomático para o direito brasileiro, porém, 

não se discute a necessidade de flexibilização quanto à escolha de agir ou não no 

caso concreto. A constituição o impõe como medida, de acordo com o art. 4º, X. 

Perceba-se que a redação do dispositivo não trabalha com a hipótese de 

possibilidade, mas de obrigatoriedade por se tratar de uma norma-princípio157. A 

análise do dispositivo constitucional demonstra que os pressupostos do ato 

discricionário, conforme visto acima na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

não se verificam na redação trazida pela carta política brasileira. Ao dispor que a 

República Federativa do Brasil rege-se, em suas relações internacionais, dentre 

outros, pela concessão de asilo político, a Carta Magna não trabalha com um texto 

impreciso, uma mera possibilidade que leve o agente estatal a ter dúvidas a respeito 

de sua aplicabilidade no caso concreto, de tal forma que, constatada uma 

perseguição de natureza política, adensada a um pedido de asilo, não restará outra 

                                                           
156 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo. Atlas. 2011. Pág. 
215. 
157 Yara Gurgel define a norma-princípio da seguinte forma: “Como se sabe, o Sistema Jurídico é 
formado por normas, subdivididas em Normas-Princípios e Normas-Regras, que criam direitos e 
geram obrigações a todos os jurisdicionados. § Sempre que se fala em Princípios, não 
necessariamente com conotação jurídica, tem-se em mente a idéia de convicções fixas e imutáveis, 
vinculadas à gênese de qualquer pensamento, ao arcabouço mais profundo e consistente de 
preceitos morais. § Com o Direito não poderia ser diferente. Princípios são proposições ideais, 
fundamentos normativos, bases sedimentadas que oferecem inspiração ao operador do Direito, como 
bússola que norteia todo e qualquer ato jurídico. Iluminam o aplicador do Direito em todas as fases de 
sua construção e aplicação, proporcionando a integração das Normas-Regras, além de exercer o 
papel de fonte supletiva nas lacunas do Direito. § Assim, nenhuma Norma-Regra pode ser contrária à 
Norma-Princípio, tão pouco tornar-se independente, visto que esta última fundamenta o Ordenamento 
Jurídico, e todo regramento deve dela derivar.” GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, 
Princípio da Igualdade e Não Discriminação: sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo. 
LTr. 2010. Pág. 30. 
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opção a não ser a concessão do instituto. O que se deve buscar é a verificação dos 

requisitos mínimos para configurar-se um caso de asilo, tal qual o administrador 

público o faz quando lhe é solicitada uma licença para a edificação de uma unidade 

habitacional em terreno privado158.  

 Diferentemente seria se o texto constitucional empregasse a palavra “poderá 

conceder asilo político” ou “concederá asilo político a seu critério”. Nesse sentido, é 

interessante perceber, ainda que não expresse um posicionamento categórico sobre 

o caráter vinculativo do ato de concessão de asilo diplomático, que foi fundamentado 

no dispositivo constitucional em referência que o Governo brasileiro concedeu o 

instituto ao Senador Roger Pinto Molina, na Embaixada brasileira em La Paz159. 

O caso será objeto de discussão e análise mais adiante. Por ora, apesar de, 

como dito alhures, a dissertação não ter por objetivo uma análise política da 

concessão de asilo diplomático, parece improvável supor que o asilo ao senador 

boliviano tivesse algum caráter de confrontação política entre os governos da Sra. 

Dilma Roussef e do Sr. Evo Morales, tendo em vista o fato de que a Bolívia é estado 

associado do Mercosul desde o ano de 1997160 e que ainda no ano de 2012 assinou 

acordo de adesão ao bloco161, sendo que, declaradamente, o Mercosul é, desde 

longa data, uma prioridade da política externa brasileira162. Ademais, no ano de 

                                                           
158 Celso Antônio Bandeira de Mello define a licença nos seguintes termos: “é o ato vinculado, 
unilateral, pelo qual a Administração faculta a alguém o exercício de uma atividade, uma vez 
demonstrado pelo interessado o preenchimento dos requisitos legais exigidos. A licença para edificar, 
que depende do competente alvará, exemplifica a hipótese. A licença de importação ou a de exercício 
de atividade profissional são outros tantos exemplos. Uma vez cumpridas as exigências legais, a 
Administração não pode negá-la. Daí seu caráter vinculado, distinguindo-se, assim, da autorização.” 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo. Malheiros. 
2002. Pág.388. 
159 Sobre a concessão, o Itamaraty divulgou nota nos seguintes termos: “O Governo brasileiro decidiu 
conceder asilo ao nacional boliviano Roger Pinto Molina, à luz das normas e da prática do Direito 
Internacional Latino-Americano e com base no artigo 4.º, inciso X, da Constituição Federal.” Nota nº 
141, de 08 de junho de 2012, intitulada de “Concessão de Asilo”.  Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3062-concessao-de-asilo . Acesso em: 
18.01.2017. 
160 Disponível em: http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/faqs.html#2 . Acesso em: 
18.01.2017. 
161 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3248-protocolo-de-adesao-do-
estado-plurinacional-da-bolivia-ao-mercosul . Acesso em: 18.01.2017. 
162Em seu discurso de posse como Presidente do Brasil, no ano de 2015, Dilma Roussef manifestou-
se: “Manteremos a prioridade à América do Sul, América Latina e Caribe, que se traduzirá no 
empenho em fortalecer o Mercosul, a Unasul e a Comunidade dos Países da América Latina e do 
Caribe (Celac), sem discriminação de ordem ideológica. Agradeço, inclusive, a presença de meus 
queridos colegas e governantes da América Latina aqui presentes. Da mesma forma será dada 
ênfase a nossas relações com a África, com os países asiáticos e com o mundo árabe.”Disponível 
em:  http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/480013-INTEGRA-DO-
DISCURSO-DE-POSSE-DA-PRESIDENTE-DILMA-ROUSSEFF-NO-CONGRESSO.html . Acesso em: 
18.01.2017. De igual forma, seu antecessor, o Presidente Lula, manifestou-se por ocasião da XXIV 
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2012, o Brasil configurava-se como principal parceiro comercial da Bolívia, tendo 

inclusive recebido a visita de seu chanceler163. Uma confrontação meramente 

política por meio de uma concessão de asilo, portanto, parece pouco razoável para 

justificar a estada do Senador Molina na Embaixada brasileira. 

Para a concessão do asilo, conforme discutido, é necessária a caracterização 

do crime ou perseguição de natureza política. Presente este elemento, bem como a 

solicitação de abrigo, não se estará diante de uma situação na qual o administrador 

necessitará de uma margem de atuação flexível para agir. Os princípios 

constitucionais da prevalência dos direitos humanos e da concessão de asilo 

impõem ao agente público uma atuação no sentido de preservar a integridade do 

indivíduo perseguido, concedendo a proteção, por um imperativo constitucional. Por 

conseguinte, a leitura que se espera do artigo II da Convenção de Caracas é a de 

que, para o Brasil, uma vez reconhecida a perseguição de natureza política, existe a 

obrigatoriedade de conceder o asilo. 

Cogitar de outra forma, reconhecendo a concessão de asilo como um ato 

discricionário, seria sujeitar os direitos humanos a critérios de oportunidade e 

conveniência. Por outras palavras, seria o mesmo que se admitir que a proteção aos 

direitos humanos pelo estado brasileiro só poderia ocorrer quando o administrador 

público os considerasse oportunos e convenientes. A concessão ou a negativa do 

asilo deverão estar atreladas à verificação da natureza política da perseguição e da 

existência do pedido, mas preenchidos os requisitos, deverá ser concedido o 

instituto por, conforme visto, tratar-se de um ato de natureza vinculada. 

 

                                                           
Reunião de Cúpula do Mercosul, na cidade de Assunção, aos dezoito dias do mês de junho do ano 
de 2003: “Desde o início de meu mandato – e antes mesmo que assumisse a Presidência - tenho 
dedicado atenção prioritária à plena realização do Mercosul.” BRASIL. Discursos Selecionados do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília. Fundação Alexandre de Gusmão. 2008. Pág. 25.  
163 Naquele ano o Brasil recebeu visita de trabalho do então Ministro das Relações Exteriores do 
Estado Plurinacional da Bolívia, tendo o Itamaraty divulgado a seguinte nota: “O Ministro das 
Relações Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca, realizará visita ao Brasil no dia 19 de março, 
quando será recebido pelo Ministro Antonio de Aguiar Patriota. Na ocasião, os Chanceleres passarão 
em revista os principais temas da agenda bilateral, com ênfase em integração energética e física, 
projetos de infraestrutura e cooperação técnica. Serão igualmente tratados assuntos de interesse 
regional, como a UNASUL, e multilateral, como a Conferência Rio+20. § O Brasil é o principal 
parceiro comercial da Bolívia. Em 2011, o intercâmbio comercial atingiu US$ 4,4 bilhões, o que 
representou aumento de 30% em relação a 2010.” Nota 63: Visita ao Brasil do Ministro das Relações 
Exteriores da Bolívia, David Choquehuanca – Brasília, 19 de março de 2012. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2984-visita-ao-brasil-do-ministro-das-relacoes-
exteriores-da-bolivia-david-choquehuanca-brasilia-19-de-marco-de-2012 . Acesso em: 19.01.2017. 
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3.4 A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E O PRINCÍPIO DA NÃO-
INTERVENÇÃO 

 

O princípio da não-intervenção encontra-se consagrado na Constituição 

Federal164 de 1988 e espelha uma diretriz também inserida em normas 

internacionais. Em âmbito regional, é expressamente previsto na Carta da 

Organização dos Estados Americanos165; e, em âmbito global, na Carta da 

Organização das Nações Unidas166. Mazzuoli167 o aponta como uma elaboração 

latino-americana, em razão das “múltiplas intervenções norte-americanas e 

europeias no continente ao longo do século XIX”. 

A reflexão a seu respeito é fundamental para compreender-se os limites do 

asilo diplomático. Não seria um exagero afirmar que a acusação de se intervir em 

assuntos internos é a de mais fácil utilização quando do oferecimento de asilo a um 

perseguido: em primeiro lugar, em razão das dificuldades na caracterização do crime 

político, caracterização comumente negada por parte do estado que persegue o 

indivíduo; em segundo lugar, mas não menos importante, em razão de o asilo 

diplomático ocorrer em solo estrangeiro, embora se passe dentro da embaixada ou 

imóvel inviolável. Certamente que, onde não existam requisitos mínimos para a 

concessão do asilo diplomático, ali estará uma intervenção em assuntos internos, 

uma tentativa de subtrair a efetividade do poder jurisdicional de um estado, 

causando instabilidade à convivência pacífica internacional. 

                                                           
164 Art. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: (...)IV - não-intervenção; Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
165 “Art. 2 – Para realizar os princípios em que se baseia e para cumprir com suas obrigações 
regionais, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos 
estabelece como propósitos essenciais os seguintes: (...) b) promover e consolidar a democracia 
representativa respeitando o princípio da não-intervenção.” Disponível em: 
http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-
41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
166 “Artigo 2. A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no 
Artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: (...) 7. Nenhum dispositivo da presente Carta 
autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição 
de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos 
da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas 
constantes do Capitulo VII.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/D19841.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
167 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2015. Pág. 572. 
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A igualdade formal dos estados soberanos impõe a não-intervenção como 

uma regra de boa convivência entre os povos e uma segurança aos estados de 

menor capacidade material. Apesar disso, e como princípio que é, não pode ser 

interpretado de maneira absoluta, hermética. Num mundo crescentemente 

interligado, interdependente, não-intervir não significa isolar-se ou permitir que cada 

estado viva de maneira autárquica. Por conseguinte, sua aplicação de forma 

imponderável levaria a um isolamento internacional extremamente prejudicial. 

Graves violações de direitos humanos seriam sancionadas com atitudes omissas. 

Noutro extremo, intervenções desmedidas criariam cenário de profunda 

desconfiança e instabilidade internacional. É, portanto, necessário encontrar o 

equilíbrio entre a não intervenção e a não-omissão. 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas debruçou-se sobre o 

princípio da não-intervenção, vindo a editar a resolução 36/103 de 09 de dezembro 

de 1981, intitulada “Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference 

in the Internal Affairs of States”. A declaração carrega diversos “considerandos”, 

apontando para uma preocupação a respeito do intervencionismo como forma de 

depor governos e por em risco o direito à autodeterminação dos povos168. De acordo 

com Mazzuoli169, esta é a resolução que traz a definição mais completa sobre o 

tema.   

O primeiro aspecto a se destacar é que, segundo o texto onusiano, “nenhum 

estado ou grupo de estados tem o direito de intervir ou interferir, de nenhuma forma, 

por nenhuma razão, seja ela qual for, nos assuntos internos e externos dos 

estados170”. Aparentemente o texto leva a crer que a não-intervenção é uma regra 

absoluta, que não comporta exceções, nem mesmo quando aplicada por um 

conjunto de estados, ainda que em defesa de razões humanitárias, por exemplo. 

Apesar disso, o mesmo texto prescreve que: “Nada nesta declaração deve 

                                                           
168 A preocupação quanto ao uso da intervenção como forma de depor governos fica clara na 
seguinte passagem do texto: “Deeply concerned at the gravity of the international situation and the 
increasing threat to international peace and security owing to frequent recourse to the threat or use of 
force, aggression, intimidation, military intervention and occupation, escalation of military presence 
and all other forms of intervention or interference, direct or indirect, overt or covert, threatening the      
sovereignty and political independence of other States, with the aim  of overthrowing their 
governments”. Disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r103.htm Acesso em 
02.11.16. 
169 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2015. Pág. 573. 
170 No Original em inglês: “No State or group of States has the right to intervene or interfere in any 
form or for any reason whatsoever in the internal and external affairs of other States.” Disponível em: 
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r103.htm Acesso em 02.11.16. 
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prejudicar uma ação adotada pelas Nações Unidas sob os capítulos VI e VII da 

Carta das Nações Unidas171”. 

O Capítulo VI da Carta da ONU trata da solução pacífica de controvérsias 

internacionais e não apresenta maiores dificuldades em sua compatibilidade com o 

princípio da não-intervenção. O Capítulo VII, porém, é intitulado como “ação relativa 

a ameaças a paz, rupturas da paz e atos de agressão” e os arts. 41 e 42 da Carta, 

inseridos neste capítulo, merecem detida reflexão, em comparação com o que 

menciona a resolução. 

O art. 41 dispõe que172:  

“O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o 
emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas 
decisões e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem 
tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das 
relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, 
aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o 
rompimento das relações diplomáticas.” 

 
 

Por sua vez, o art. 42 da Carta da ONU dispõe173: 

“No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas 
no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a 
efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar 
necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. 
Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras 
operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros 
das Nações Unidas.” 

 
A resolução da Assembleia Geral sobre Não-intervenção174 declara, dentre 

outros, que, numa tradução livre:   

                                                           
171 No Original em inglês: “Nothing in this Declaration shall prejudice action taken by the United 
Nations under Chapters VI and VII of the Charter of the United Nations” Disponível em: 
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r103.htm  . Acesso em 02.11.16. 
172 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm . Acesso em: 
08.01.2017. 
173 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm . Acesso em: 
08.01.2017. 
174 No original em inglês: “The principle of non-intervention and non-interference in the internal and 
external affairs of States comprehends the following rights and duties: (...) (c)  The duty of a State to 
refrain from armed intervention, subversion, military occupation or any other form of intervention and 
interference, overt or covert, directed at another State or group of States, or any act of military, 
political or economic interference in the internal affairs of another State, including acts of reprisal 
involving the use of force; (h)  The duty of a State to refrain from concluding agreements with other 
States designed to intervene or interfere in the internal and external affairs of third States; (k)  The 
duty of a State, in the conduct of its international relations in the economic, social, technical and trade 
fields, to refrain from measures which would constitute interference or intervention in the internal or 
external affairs of another State, thus preventing it from determining freely its political, economic and 
social development; this includes, inter alia, the duty of a State not to use its external economic 
assistance programme or adopt any multilateral or unilateral economic reprisal or blockade and to 
prevent the use of transnational and multinational corporations under its jurisdiction and control as 



84 

 

“O princípio da não-intervenção e da não-interferência em assuntos internos 
e externos dos estados compreende os seguintes direitos e obrigações: (...) 
(c) o dever de um estado de se abster de intervenções armadas, subversão, 
ocupação militar ou qualquer outra forma de intervenção e interferência, 
aberta ou velada, direcionada a outro estado ou grupo de estados, ou 
qualquer ato de interferência militar, política ou econômica nos assuntos 
internos de outro estado, incluindo atos de represália envolvendo o uso da 
força; (h) o dever de um estado de abster-se de concluir acordos com outros 
estados destinados a intervir ou interferir nos assuntos internos ou externos 
de um terceiro estado; (k) o dever de um estado, na conduta de suas 
relações internacionais, nas áreas econômica, social, técnica e comercial, 
de abster-se de medidas que possam constituírem-se em interferência ou 
intervenção nos assuntos internos ou externos de outro estado, assim 
impedindo o de determinar livremente seu desenvolvimento político, 
econômico e social; o que inclui, inter alia, o dever de um estado não utilizar 
seu programa de assistência econômica externa ou adotar qualquer ação 
unilateral ou multilateral de represália ou bloqueio e impedir o uso de 
corporações transnacionais ou multinacionais sob sua jurisdição e controle, 
como instrumentos de pressão política ou coerção contra outro estado, em 
violação à Carta das Nações Unidas.” 
 

 

Ao que se percebe da leitura dos textos ora sob comparação é que ambos 

são bastante similares. Não fosse a legitimidade que lhes confere a Carta da ONU, 

seus art. 41 e 42 poderiam ser considerados como descritivos de ações 

intervencionistas. Por conseguinte, não é possível entender-se por intervenção uma 

ação legitimada por um órgão coletivo, no caso a ONU, e pelo direito internacional. 

Analisando os dispositivos da carta, é perceptível que as medidas previstas para 

tornar efetivas as decisões do Conselho de Segurança são muito amplas, não 

excluindo várias das enumerações presentes na resolução como sendo legítima 

expressão do intervencionismo. Ocorre que, em se tratando de medidas legitimadas 

pelo direito internacional, não há que se falar em intervenção. Logo, o que define a 

caracterização de uma intervenção não é propriamente o ato praticado, uma vez 

que, levando-se a um caso extremado, uma ação militar levada a cabo por um 

conjunto de países sob o manto do Capítulo VII da Carta não estaria contrariando a 

resolução A/RES/36/103, de 09 de dezembro de 1981, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas e, por conseguinte, referida ação não poderia ser considerada como 

uma intervenção. 

O equilíbrio referido alhures entre o princípio da não-intervenção e a não-

omissão estaria na observância do direito internacional como instrumento a validar 

uma ação estatal, ainda que unilateral. A dificuldade que se encontra é a de que, no 
                                                           
instruments of political pressure or coercion against another State, in violation of the Charter of the 
United Nations;” Disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r103.htm Acesso em 
02.11.16. 
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caso do asilo diplomático, a avaliação do fato dá-se por meio dos envolvidos na 

situação supostamente interventiva: o estado persecutor e o estado asilante. A 

dificuldade é aparente, porquanto sempre existirá a possibilidade de se levar o caso 

a um tribunal internacional, como ocorreu entre Colômbia e Peru175, no famoso caso 

Haya de La Torre, sobre o asilo conferido a Victor Raul Haya de La Torre, por parte 

do Embaixador Colombiano em Lima, já comentado em passagens anteriores da 

presente pesquisa. 

Por conseguinte, o asilo diplomático, enquanto instituto, não pode ser 

considerado como uma intervenção em assuntos internos, mesmo que o asilo se dê 

em embaixadas situadas em países que não o reconheçam como prática legitimada 

pelo direito internacional. Muito embora países fora da América Latina, de uma 

forma geral, afirmem não reconhecê-lo, seu uso foi adotado por países fora da 

região176, e mesmo na atualidade, países de outros continentes raramente ousam 

invadir uma embaixada para retirar um asilado. 

Apesar disso, se o asilo não pode ser considerado como um ato interventivo 

por si, a postura que deve ter o asilado dentro da embaixada poderá configurar uma 

ação interventiva. Ao asilado não é dado realizar reuniões ou conspirações de 

dentro da embaixada com o objetivo de desestabilizar o eventual governo contra o 

qual se oponha, nem mesmo utilizar-se de varandas da embaixada para comunicar-

se com o público externo em oposição a seus persecutores. Não é lícito, portanto, 

ao asilado, utilizar-se da embaixada como local para protestos ou ações que 

interfiram no funcionamento do governo do qual se refugia. A Convenção de Viena 

sobre Relações Diplomáticas, apesar de não expressamente tratar da questão do 

asilo, não deixa dúvidas, em seu art. 41, 3, que o uso dos locais da missão não 

podem ser realizados de forma incompatível com as normas de direito internacional 

em vigor, muito embora não traga em seus dispositivos considerações sobre o asilo 

diplomático. Ocorre que o asilo não pode ser visto como uma concessão além da de 

proteger o perseguido em razão de suas convicções políticas. Uma vez ingresso em 

                                                           
175 Um resumo em português do julgado da Corte Internacional de Justiça pode ser encontrado em: 
http://www.cedin.com.br/wp-content/uploads/2014/05/casos-conteciosos_1950_03.pdf . Acesso em 
06.11.16. 
176 Prakash Sinha traz, ao longo de sua obra, o exemplo de países extra América Latina que já 
concederam asilo diplomático. Para maiores informações, pesquisar em: SINHA, S. Prakash. Asylum 
and International Law. Martinus Nijhoff. The Hague. 1971. 
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local da missão, deve manter-se discreto, no aguardo de eventual salvo conduto 

para deixar o estado territorial177. 

O Brasil, ao longo de sua História, atuou de forma coerente ao defender a 

não-intervenção, não simplesmente para si, mas como uma regra de conduta, 

inclusive nas relações com seus vizinhos. Mesmo quando formava um Império, o 

país jamais se utilizou da guerra para ampliar seu território em detrimento do direito 

soberano de seus irmãos sul-americanos. A extensão de seu território foi 

consagrada pela ação diplomática de seus representantes, seja em arbitragens 

internacionais, como nos casos da Guiana Britânica (envolvendo disputa que 

compreendia a atual região do estado de Roraima) e da Guiana Francesa 

(envolvendo a disputa pela região do atual estado do Amapá), seja em entendimento 

direto, como no caso da questão do Acre, envolvendo a Bolívia. Não é, portanto, um 

princípio de observância recente178. 

Essa característica brasileira encontra guarida na constituição de 1988 ao 

expressamente consagrar a não-intervenção como um princípio constitucional da 

atuação do país em suas relações internacionais179. O Brasil, porém, não age de 

forma absoluta na observância do preceito. Sempre que o direito internacional o 

legitima, o país busca engajar-se e contribuir para a melhoria das condições 

humanas em outros países, a exemplo de sua atuação na Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti - MINUSTAH180. 

                                                           
177 A Convenção de Caracas determina em seu artigo XVIII que “a autoridade asilante não permitirá 
aos asilados praticar atos contrários à tranquilidade pública, nem intervir na política interna do Estado 
territorial.” Disponível em: http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-46.htm . Acesso em: 
08.01.2017. 
178 “Desde o século  XIX,  o  princípio  da  não  intervenção  tem desempenhado papel norteador da 
atuação externa brasileira. Se, num primeiro  momento,  sua  função  era  a  de  garantir  a  recém-
adquirida independência  em  face  de  eventuais  investidas  da  ex-metrópole portuguesa,  num  
segundo  momento,  passou  a  servir  de  base  para o rechaço às tentativas de potências 
estrangeiras de se imiscuir em questões  nacionais.  Conforme  nota  o  professor  Paulo  Vizentini, 
embora desde os estágios iniciais da independência tenha ficado claro que o Brasil detinha mais 
recursos de poder que seus vizinhos, o país se absteve de adotar práticas intervencionistas, bem 
como de desenvolver discurso que lhes desse sustentação. Isso se explica, em grande parte, pelo  
receio  de  que  pudesse  tornar-se  alvo  de  práticas  semelhantes por  parte  das  potências  
europeias.  Dessa  forma,  o  princípio  de  não intervenção tornou-se uma das concepções 
fundamentais do discurso diplomático, tendo, inclusive, sido alcançada a condição de princípio 
constitucional em 1988.” HERMANN, Breno. Soberania, não intervenção e não indiferença: 
reflexões sobre o discurso diplomático brasileiro. Brasília. Fundação Alexandre de Gusmão. 
2011. Pág. 22. 
179 Conforme informado em nota anterior, princípio está expresso no art. 4, inciso IV da Constituição 
Federal. 
180 Para maiores informações a respeito dos desdobramentos que levaram à participação do Brasil na 
MINUSTAH, pesquisar em: HERMANN, Breno. Soberania, não intervenção e não indiferença: 



87 

 

Os conceitos têm tido evolução na postura diplomática brasileira, fruto de 

uma tradição que valoriza o direito internacional. Historicamente de forma recente, o 

país, ante suas capacidades materiais não desprezíveis, tem se engajado 

cuidadosamente em ações que o distanciam dos extremos da não intervenção e da 

indiferença, desenvolvendo doutrina coerente para manter-se ativo em suas ações 

internacionais, sem por em dúvida sua crença nas soluções coletivas, baseadas na 

legitimidade que lhe confere a crença no direito181.  

                                                           
reflexões sobre o discurso diplomático brasileiro. Brasília. Fundação Alexandre de Gusmão. 
2011. 
181 Breno Hermann analisa a questão da não-indiferença como doutrina aplicada e desenvolvida pelo 
Brasil em suas relações internacionais. Para maiores informações, pesquisar em: HERMANN, Breno. 
Soberania, não intervenção e não indiferença: reflexões sobre o discurso diplomático 
brasileiro. Brasília. Fundação Alexandre de Gusmão. 2011. 
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4 O ASILO DIPLOMÁTICO COMO PRÁTICA BRASILEIRA  

 

Uma pesquisa sobre asilo diplomático no Brasil que pretenda elucidar a linha 

de conduta do país não poderia negligenciar a prática desenvolvida pela chancelaria 

brasileira ao longo de décadas. O Brasil tem rico conteúdo histórico sobre a prática 

do asilo diplomático e, apesar da diversidade de circunstâncias em que se viu 

envolvido em questões de tal ordem, pode-se dizer que, conforme será visto, 

manteve conduta coerente com o respeito ao direito internacional e com seu 

ordenamento jurídico interno.  

O país seguiu linha histórica de reconhecer no asilo diplomático uma 

questão de direitos humanos contra perseguidos políticos em circunstâncias as mais 

diversas. Ao que se percebe, sua postura rendeu-lhe respeitabilidade na concessão 

do instituto, ante a coerência com a qual o aplicou ao longo dos tempos. A 

característica pode ser atribuída ao fato de ter em sua diplomacia uma política de 

estado, não de governo. Por conseqüência, mesmo nas situações que envolviam 

consideráveis questionamentos sobre a legitimidade na concessão do asilo 

diplomático, houve inabalável respeito sobre a decisão de abrigar pessoas 

supostamente perseguidas nos locais destinados às missões brasileiras. 

Quatro casos da historiografia brasileira sobre o tema foram escolhidos para 

análise: primeiro, o Caso da Revolta da Esquadra, por dizer respeito a situação na 

qual o Brasil teve de respeitar o asilo concedido a nacionais brasileiros em área sob 

jurisdição do país; segundo, o caso do “Asilo em Sede de Missão Diplomática a 

Cidadão de Estado Beligerante (território inimigo)”, por tratar-se de situação em que 

o país fora demandado a prestar o auxílio em caso de conflito armado; terceiro o 

caso Manuel Zelaya, por não necessariamente tratar-se de situação que segue a 

linha normal do asilo, a saída do país persecutor com um salvo conduto, mas, no 

caso, ter-se cuidado da entrada clandestina no país de indivíduo para abrigar-se na 

embaixada brasileira, com elevado conteúdo comparativo ante o contraste com os 

demais casos; e, quarto, o Caso Roger Pinto Molina, pela sua contemporaneidade, 

tendo, inclusive, sido objeto de análise pela Advocacia Geral da União, pela 

Procuradoria Geral da República e de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, 

com forte poder ilustrativo das diferentes considerações jurídicas a respeito do 

instituto. 
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Antes de adentrar nos casos práticos, porém, é interessante refletir-se a 

respeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente em casos 

nos quais a Suprema Corte teve de manifestar-se a respeito da questão do crime 

político. A reflexão é importante, uma vez que, tendo discorrido sobre a definição de 

crime político, faz-se necessário debruçar-se sobre como a jurisprudência pátria 

analisa o conceito. 

 

 

4.1 A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE CRIME DE NATUREZA POLÍTICA 

 

Uma definição precisa e acabada do crime político é inexistente. A 

jurisprudência pátria, de forma majoritária, busca compreendê-lo ao traçar 

parâmetros diante do caso concreto, propondo elementos que subsidiam uma 

tentativa de definição. A doutrina brasileira em matéria penal trás alguns indicativos 

que auxiliam na compreensão dos parâmetros delimitados pela Suprema Corte. 

Sobre o assunto, Damásio Evangelista de Jesus apresenta três critérios para a 

distinção entre crimes comuns e de natureza política: o objetivo, o subjetivo e o 

misto. Pelo primeiro, busca-se “a natureza do interesse jurídico” protegido; pelo 

segundo, a intenção do agente; pelo terceiro, hodiernamente aceito, há um equilíbrio 

entre os dois critérios, resultando num critério objetivo-subjetivo. Por conseguinte, a 

qualificação de uma determinada conduta necessita verificar, não apenas o bem 

protegido, mas também as razões que levaram à prática do delito182. 

Rogério Grecco esclarece inexistir uma definição legal do conceito de 

crime183. Apesar disso, propõe, como definição de crime político, todo aquele que 

“agride a segurança interna ou externa do Estado ou dirigidos contra a 

personalidade deste”, citando como exemplo os previstos na Lei nº 7.170/83, 

                                                           
182 Para Damásio: “Crimes comuns são os que lesam bens jurídicos do cidadão, da família ou da 
sociedade, enquanto os políticos atacam à segurança interna ou externa do Estado, ou a sua própria 
personalidade. § A doutrina apresenta dois critérios de distinção entre crimes políticos e comuns: a) 
objetivo – leva em conta a natureza do interesse jurídico lesado ou exposto a perigo de dano pela 
conduta do sujeito; b) subjetivo – a diversificação depende da intenção do sujeito. § De acordo com o 
primeiro critério, há delito político quando o comportamento lesa ou ameaça o ordenamento político 
do país (objeto político). § Para os subjetivistas, o que importa é o motivo que leva o agente a 
cometer o fato. Se há motivo de natureza política, existe crime político. Em caso contrário, o crime é 
comum. § Modernamente, aceita-se um critério misto (objetivo-subjetivo) ao diferenciar delitos 
objetivamente políticos de crimes subjetivamente políticos.” JESUS, Damásio E. Direito Penal. Parte 
Geral. V. 1. São Paulo. Saraiva. 1999. Pág. 211. 
183 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 2. Ed. Niterói, RJ. Impetus. 2009. Pág. 21. 
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também conhecida como Lei de Segurança Nacional184. Várias das condutas 

descritas na referida legislação demonstram-se vinculadas a objetivos políticos, o 

que ajuda a ilustrar o que poderia ser considerado um crime político, mas não se há 

de olvidar a discussão sobre o fato de ter sido recepcionada ou não pela 

Constituição de 1988. 

O Supremo Tribunal Federal, ao tratar de diversos pedidos de extradição185, 

teve a oportunidade de manifestar-se sobre o assunto. Uma análise dos 

pronunciamentos da Suprema Corte aponta para algumas conclusões sobre a 

delimitação do crime de natureza política. Em obra de publicação temática186, o 

Supremo Tribunal Federal expõe excertos de julgados que trataram da extradição, 

analisando a existência ou não de crimes políticos. Refletindo sobre alguns dos 

julgados, é possível chegar a algumas conclusões sobre o posicionamento do STF. 

Segue a análise proposta, iniciando-se sempre pelo excerto do julgado: 

“Não configura crime político, para fim de obstar o acolhimento de pedido de 
extradição, homicídio praticado por membro de organização revolucionária 
clandestina, em plena normalidade institucional de Estado Democrático de 
direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação 
legítima a regime opressivo.” (Ext 1.085, rel. min. Cezar Peluso, julgamento 
em 16-12-2009, Plenário, DJE de 16-4-2010.) 

 

O primeiro faz referência a um “propósito político imediato ou conotação de 

reação legítima a regime opressivo”. Para se caracterizar um crime político, por 

óbvio, as razões que levam a sua prática não podem ser comuns, mas eivadas de 

identidade política, como reação a um modelo de que se discorda. Ao que parece, 

levando-se em consideração o julgado, eventual reação a regime opressivo pode 

legitimar a concessão do asilo. Por essa inferência, será difícil, não impossível, 

aceitar a prática de crime político quando da existência de regimes democráticos. 

 

“Extradição: Colômbia: crimes relacionados à participação do  extraditando 
–  então sacerdote da Igreja Católica – em ação militar das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia  (FARC).  Questão de  ordem.  
Reconhecimento  do  status  de refugiado  do extraditando,  por  decisão  do  
comitê  nacional  para  refugiados-CONARE: pertinência temática  entre  a  
motivação  do  deferimento  do  refúgio  e  o  objeto  do pedido  de 
extradição:  aplicação  da  Lei  9.474/97,  art.  33  (Estatuto  do  Refugiado),  
cuja constitucionalidade é reconhecida: ausência de violação do princípio 

                                                           
184 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 2. Ed. Niterói, RJ. Impetus. 2009. Pág. 31. 
185 A consideração sobre a existência ou não de crime de natureza política é também central para 
conceder-se ou não a extradição no Brasil. O art. 5º, LII, expressamente declara que “não será 
concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião”  
186 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/EXT.pdf . 
Acesso em: 08.01.2017. 
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constitucional da separação  dos  poderes.  De  acordo  com  o  art.  33  da  
L.  9474/97,  o reconhecimento administrativo  da  condição  de  refugiado,  
enquanto  dure,  é  elisiva,  por definição,  da extradição que tenha 
implicações com os motivos do seu deferimento. É válida a lei que  reserva  
ao  Poder  Executivo  –  a  quem  incumbe,  por  atribuição constitucional,  a 
competência  para  tomar  decisões  que  tenham  reflexos  no  plano  das 
relações internacionais  do  Estado  –  o  poder  privativo  de  conceder  
asilo  ou  refúgio. A circunstância de o prejuízo do  processo advir de ato de 
um outro Poder  –  desde que compreendido na esfera de sua competência 
– não significa invasão da área do Poder Judiciário. Pedido de extradição 
não conhecido, extinto o processo, sem julgamento do mérito  e  
determinada  a  soltura  do  extraditando.  Caso  em  que  de  qualquer 
sorte, incidiria  a  proibição  constitucional  da  extradição  por  crime  
político,  na qual  se compreende a prática de eventuais crimes contra a 
pessoa ou contra o patrimônio no contexto de um fato de rebelião de 
motivação política  (Ext. 493).”  (Ext 1.008, rel. p/ o ac. min. Sepúlveda 
Pertence, julgamento em 21-3-2007, Plenário, DJ de 17-8 2007.)      

 

O segundo julgado aponta para duas outras questões importantes na 

consideração do crime político. Primeiro que depende das circunstâncias que 

motivaram sua prática. Assim, um crime contra a pessoa ou contra o patrimônio 

poderão ser tidos como políticos se o contexto em que foram praticados apontar 

para ações não necessariamente direcionadas a um indivíduo, simplesmente pela 

sua condição de ser humano, mas alguém que, dentro das circunstâncias existentes, 

possa ter uma representação política ou de um sistema que se opõe politicamente. 

Segundo que o regime no qual se encontra o país não necessariamente deva ser 

um regime ditatorial, podendo mesmo ser democrático, apesar do que, reconheça-

se, ser bem mais difícil a caracterização do crime político em países de legítima 

participação popular no poder decisório. 

 
“Alegação inconsistente de crime político, porque unicamente baseada na 
condição de ministro de estado da vítima de seqüestro, mediante  exigência  
de  paga em dinheiro, sem nenhum outro indício daquela suposta natureza 
da infração.” (Ext 486, rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 7-3-1990, 
Plenário, DJ de 3-8-1990.) 

 
O terceiro julgado deixa claro que a caracterização do crime político não é 

feita de forma objetiva em razão do cargo ocupado pela vítima. Embora tenha 

representatividade política, o simples fato de o crime ser cometido contra ministro de 

estado, para o Supremo Tribunal Federal, não é razão suficiente para caracterizar o 

crime como político. Percebe-se que o cargo ocupado pela vítima pode ser relevante 

em um dado contexto, por exemplo, se for o caso de atentar contra uma autoridade 

em razão da representatividade de seu cargo, como uma negação ao regime político 

que a autoridade possa representar.  
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“Atos delituosos de natureza terrorista – Descaracterização do terrorismo 
como prática de criminalidade política. (...) O repúdio ao terrorismo: um 
compromisso ético-jurídico assumido  pelo  Brasil,  quer  em  face  de  sua  
própria  Constituição,  quer  perante  a comunidade internacional. Os atos 
delituosos de natureza terrorista, considerados  os parâmetros consagrados 
pela vigente Constituição da República, não se subsumem à noção  de  
criminalidade  política,  pois  a  Lei  Fundamental  proclamou  o  repúdio  ao 
terrorismo como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado 
brasileiro em suas relações internacionais (CF, art. 4º, VIII), além de haver 
qualificado o terrorismo, para efeito de repressão interna, como crime 
equiparável aos delitos hediondos, o que o  expõe,  sob  tal  perspectiva,  a  
tratamento  jurídico  impregnado  de  máximo rigor, tornando-o inafiançável 
e insuscetível da clemência soberana do Estado e reduzindo-o, ainda, à 
dimensão ordinária dos crimes meramente comuns (CF, art. 5º, XLIII). A 
Constituição da República, presentes tais vetores interpretativos (CF, art. 4º, 
VIII, e art. 5º, XLIII), não autoriza que se outorgue, às práticas delituosas de 
caráter terrorista, o mesmo  tratamento  benigno  dispensado  ao  autor  de  
crimes  políticos  ou  de opinião, impedindo,  desse  modo,  que  se  venha  
a  estabelecer,  em  torno  do  terrorista,  um inadmissível  círculo de 
proteção que o faça imune ao poder extradicional do Estado brasileiro, 
notadamente se se tiver em consideração a relevantíssima circunstância de 
que  a  Assembléia  Nacional  Constituinte  formulou  um  claro  e  
inequívoco  juízo  de desvalor  em  relação  a  quaisquer  atos  delituosos  
revestidos  de  índole  terrorista,  a estes  não  reconhecendo  a  dignidade  
de  que  muitas  vezes  se  acha  impregnada  a prática  da  criminalidade  
política.  Extraditabilidade  do  terrorista:  necessidade  de preservação do 
princípio democrático e essencialidade da cooperação internacional na 
repressão  ao  terrorismo.  (...)  A  extradição  –  enquanto  meio  legítimo  
de cooperação internacional  na  repressão  às  práticas  de  criminalidade  
comum  –  representa instrumento de significativa importância no combate 
eficaz ao terrorismo, que constitui uma  grave  ameaça  para  os  valores  
democráticos  e  para  a  paz  e  a segurança internacionais  (...)‘  
(Convenção  Interamericana  Contra  o  Terrorismo,  Art. 11), justificando-se, 
por isso mesmo, para efeitos extradicionais, a  sua descaracterização como 
delito de natureza política.”‖ (Ext 855, rel. min.  Celso de Mello, julgamento 
em 26-8-2004, Plenário, DJ de 1º-7-2005.) 

 

A prática de terrorismo recebeu repúdio na Constituição Brasileira e é 

amplamente rejeitada no direito internacional. Tanto na esfera interna quanto na 

externa, porém, é difícil definir com clareza o que venha a se caracterizar o 

terrorismo. Certamente que é necessária uma análise cuidadosa do caso concreto 

para reconhecer sua existência, mas, internamente, a Lei 13.260, de 16 de março de 

2016, estebelece uma definição em seu art. 2º187; externamente, a convenção 

                                                           
187 Art. 2o  O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, 
por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, 
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. § 1o  São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar 
usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos 
biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição 
em massa; II – (VETADO); III - (VETADO); IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com 
violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou 
parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, 
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interamericana contra o terrorismo, também em seu art. 2º, ao indicar como “delito” 

os estabelecidos nos instrumentos internacionais ali enumerados, fornece subsídios 

mínimos para a apreciação do caso concreto. Não é objeto do presente trabalho a 

discussão sobre o conceito de terrorismo, mas o julgado acima transcrito deixa claro 

que o crime de terrorismo não é considerado um crime político, portanto inadmissível 

asilo a terroristas. 

“Crime político com preponderância de delito comum. Extradição política 
disfarçada. Revogação de prisões de co-réus. Indeferimento. (...) Choque 
entre facções contrárias em praça pública sob estado de comoção  geral, do 
qual resultaram mortes e lesões corporais: existência de crimes comuns 
com prevalência de crime político. Condutas imputadas  ao  extraditando  e  
fatos  a  elas  relacionados,  caracterizados  como  crime complexo, visto 
que presentes, interativos, elementos constitutivos de delitos comuns e 
políticos.  Crime político subjacente, que se perpetrou por motivação de 
ordem pública  e  por  ameaça  à  estrutura  política  e  social  das  
organizações  do Estado. Assassinato de agentes públicos após 
emboscada, consumado por francos atiradores: prevalência do crime 
comum, malgrado a presença de componentes de crime político. Extradição  
política  disfarçada:  ocorre  quando  o  pedido  revela  aparência  de crime 
comum, mas de fato dissimula perseguição política. Peculiar situação do 
extraditando na vida política do Estado requerente, que lhe ensejou 
arraigada perseguição política, circunstância que agrava a sub-repção do 
pedido extradicional. Co-réus indiciados no mesmo procedimento, que 
tiveram as prisões preventivas revogadas: situação de que não se 
beneficiou o extraditando e que sedimenta o intuito persecutório. Hipótese 
de extradição política disfarçada. Extradição indeferida com base nos 
incisos LII do artigo 5º da Constituição Federal e VII do artigo 77 da Lei 
6.815, de 19 de agosto de 1980 (com a redação dada pela Lei 6.964/81) e 
artigo 22, item 8, da Convenção Americana Sobre  os  Direitos  Humanos  –  
Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica  –, aprovada  pelo Decreto  Legislativo  
27/92  e  promulgada  pelo  Decreto  676/92.”‖  (Ext  794, rel.  min. Maurício 
Corrêa, julgamento em 17-12-2001, Plenário, DJ de 24-5-2002.) 

 

Há situações nas quais o crime político está relacionado ao crime comum, 

de tal forma que um homicídio, por exemplo, pode ser considerado um crime de 

natureza política, a depender do contexto no qual fora praticado. A delimitação não é 

fácil, sobretudo em casos de concessão de asilo diplomático, quando a legação 

estrangeira pode se ver envolvida pelo clamor popular pela repressão de um crime 

aparentemente comum e que, em outras circunstâncias, mereceria legítimo repúdio 

do aparelho de estado. Apesar disso, é preciso ter em mente que, em variadas 

                                                           
aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios 
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações 
de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e 
processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento; V - atentar 
contra a vida ou a integridade física de pessoa. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm 
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situações, a diferença entre um crime político e um crime comum está no contexto 

em que ocorre o delito. Não é, portanto, admissível a entrega de um candidato a 

asilo quando da existência de crimes comuns, mas com a prevalência de delitos 

políticos. 

 

“Crime político: conceito: impertinência ao direito interno das exceções 
admitidas para fins  extradicionais.  As  subtrações  admitidas  pelo  art.  77,  
§§  1º  e  3º,  da  Lei  de Estrangeiros  ao  âmbito  conceitual  do  crime  
político  só  se  explicam  para  o  efeito limitado de facultar 
excepcionalmente a extradição, não  obstante ser o crime político, quer  
pela  motivação  ou  os  objetivos  do  agente,  quer  pela  natureza  do  bem  
jurídico protegido pela norma incriminadora. Para efeitos de direito interno, 
dar prevalência, na qualificação de uma infração penal complexa, aos seus  
aspectos políticos ou as suas conotações  de  criminalidade  comum  é  
uma  opção  de  cada  ordenamento  nacional positivo, com a qual nada tem 
a ver a razão de ser das restrições dominantes, só para efeitos 
extradicionais, ao conceito de delito político. Uma vez  que a Lei de 
Segurança Nacional mesma é que, no art. 20, arrola entre os crimes 
políticos a extorsão mediante seqüestro,  desde  que  vise  à  obtenção  de  
fundos  destinados  à  manutenção  de organizações políticas clandestinas 
ou subversivas‘, destrói-se por si  só o argumento de que bastaria, à elisão 
do caráter político desse mesmo delito  –  assim qualificado pela lei –  que 
nele se contivessem os elementos típicos de crime comum, classificado de  
hediondo.  Crime  político:  caracterização:  relatividade.  É  da  essência  da 
criminalidade  política  a  pertinência  dos  bens  e  valores  tutelados  pelas 
normas  da incriminação  que  a  compõe,  em  cada  sistema  jurídico  
nacional,  a identidade  e  ao ordenamento  político  do  Estado  respectivo.  
Por  isso,  sob  a  ótica  da  ordem jurídica brasileira,  um  fato  submetido  à  
sua  jurisdição  e  que,  sob  a  perspectiva  de um ordenamento 
estrangeiro, configure crime político, não terá aqui a mesma qualificação 
jurídica,  salvo  se  simultaneamente  ofender  ou  ameaçar  a  segurança  
ou  a ordem político-social brasileiras. Os fatos pelos quais condenados os 
recorrentes podem ser reputados delitos políticos pelos Estados contra 
cujos sistemas e valores de caráter político  os  agentes  pretendessem  
dirigir  a  atividade  finalística  da associação clandestina e a aplicação,  
nela, do produto da extorsão que aqui obtivesse êxito; para o Brasil, 
entretanto  –, a cuja ordem política são estranhos a motivação e os 
objetivos da  ação  delituosa  –,  o  que  existe  são  apenas  os  crimes  
comuns configurados  – independentemente  de  tais  elementos  subjetivos  
do  tipo  –  pela materialidade  da conduta dos agentes.” (RE 160.841, rel. 
min.  Sepúlveda Pertence, julgamento em 3-8-1995, Plenário, DJ de 22-9-
1995.) 

 

É interessante perceber que o STF apreende o crime político de forma 

relativa, enaltecendo o contexto em que o crime é cometido para caracterizá-lo. Um 

crime cometido no Brasil, ainda que seus fins sejam o de financiar organização 

clandestina de natureza política, mas situada no exterior, não pode ser tido como um 

crime político. Não basta, portanto, o fim último ou destinação do crime, mas se ele é 

diretamente cometido ou não em desafio à ordem jurídica a que se opõe o praticante 

do delito. 
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“Extradição executória de penas. (...) crimes políticos: critério da 
preponderância. (...) já  na  primeira  condenação,  atingida  pela  
prescrição,  ficara  evidenciado  o  caráter político dos delitos, consistentes 
em explosões realizadas na via pública, para assustar adversários  políticos,  
nas  proximidades  das  sedes  de  suas  entidades,  sem  danos pessoais, 
porque realizadas de madrugada, em local desabitado e não freqüentado, 
na  ocasião,  por  qualquer  pessoa,  fatos  ocorridos  em  1974.  A  segunda  
condenação imposta ao extraditando foi, também, por crime político, 
consistente em participação simples em bando armado, de roubo de armas 
contra empresa que as comercializava, de roubo de armas e de dinheiro, 
contra entidade bancária, fatos ocorridos em 12-10-1978.  Tudo,  com  o  
fim  de  subverter  violentamente  a  ordem  econômica  e  social  do Estado  
italiano,  de  promover  uma  insurreição  armada  e  suscitar  a  guerra  civil  
no território do Estado, de atentar contra a vida  e a incolumidade de 
pessoas para fins de terrorismo  e  de  eversão  da  ordem  democrática‘.  
Essa  condenação  não  contém indicação de fatos concretos de 
participação do extraditando em atos de terrorismo ou de atentado contra a 
vida ou à incolumidade física das  pessoas. E o texto é omisso quanto às 
condutas que justificaram a condenação dos demais agentes, de sorte que 
não se pode aferir quais foram os fatos globalmente considerados. E não há 
dúvida de que  se  tratava  de  insubmissão  à  ordem  econômica  e  social  
do  Estado  italiano,  por razões políticas, inspiradas na militância do 
paciente e de seu grupo. Trata-se, pois, também, nesse caso, de crime 
político, hipótese em que a concessão da extradição está expressamente 
afastada pelo inciso LII do art. 5º da Constituição Federal, verbis: não  será  
concedida  extradição  de  estrangeiro  por  crime  político  ou  de opinião.‘  
Na terceira  condenação  –  por  roubo  contra  banco,  agravado  pelo  uso  
de armas  e pluralidade de agentes – o julgado não diz que o delito tenha 
sido praticado com o fim de  subverter  violentamente  a  ordem  econômica  
e  social  do  Estado  italiano‘,  como ocorreu na 2ª condenação. (...) Diante 
de todas essas circunstâncias, não é o caso de o STF valer-se do § 3º do 
art. 77 do Estatuto dos Estrangeiros, para, mesmo admitindo tratar-se de 
crimes políticos, deferir  a  extradição.  O § 1º  desse  mesmo  artigo  (77) 
também não justifica, no caso, esse deferimento, pois é evidente a 
preponderância do caráter político dos delitos, em relação aos crimes 
comuns.  ―E a Corte tem levado em conta  o  critério  da  preponderância  
para  afastar  a  extradição,  ou  seja,  nos  crimes preponderantemente  
políticos  (RTJ  108/18;  Extradição  n.  412,  DJ  de  8-3 85;  e  RTJ 
132/62).”‖ (Ext 694, rel. min.  Sydney Sanches, julgamento em 13-2-1997, 
Plenário, DJ de 22-8-1997.) 

 
O STF, em extradição de relatoria do Ministro Sydney Sanches, demonstra 

aceitar a caracterização do crime político como uma tentativa de subverter 

‘violentamente a ordem econômica e social’ de um estado. No caso específico, 

tratava-se do estado italiano na década de 1970, quando não se tem notícia de ter 

sido, à época, um estado ditatorial. A decisão aponta ainda, seguindo outros 

julgados acima transcritos, para a preponderância do caráter político do crime, em 

relação crime comum. 

 

“Crime político. Exame da sua configuração, como exceção impeditiva da 
concessão da  extradição,  deferida  exclusivamente  ao  STF.  Crime  
complexo  ou  crime  político relativo,  critério  para  a  sua  caracterização  
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assentado  na  predominância  da infração penal comum sobre aquelas de 
natureza política. Art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei 6.815/80. Não havendo a  
Constituição definido o crime político, ao Supremo cabe, em face da 
conceituação da legislação ordinária vigente, dizer se os delitos pelos quais 
se pede a extradição constituem infração de natureza política ou não, tendo 
em vista o sistema da  principalidade  ou  da  preponderância.”  (Ext  615,  
rel.  min.  Paulo Brossard, julgamento em 19-10-1994, Plenário, DJ de 5-12-
1994.) 

 
O julgado de relatoria do Ministro Paulo Brossard traz importante reflexão 

sobre a quem cabe decidir tratar-se de crime político ou não. A extradição e o asilo 

assemelham-se a duas faces de uma mesma moeda: nas circunstâncias em que 

cabe a extradição, ali não caberá o asilo e vice-versa. Se a sistemática da extradição 

confere ao país onde se situa o sujeito perseguido a prerrogativa de definir tratar-se 

ou não de crime político para fins extradicionais, não seria exagerado informar que 

também cabe ao país asilante qualificar o crime em político ou não e, por 

conseguinte, proceder ou não à entrega daquele que busca asilo em uma 

embaixada. 

 

“A  inextraditabilidade  de  estrangeiros  por  delitos  políticos  ou  de  
opinião  reflete,  em nosso  sistema  jurídico,  uma  tradição  constitucional  
republicana.  Dela  emerge,  em favor dos súditos estrangeiros, um direito 
público subjetivo, oponível  ao próprio Estado e  de  cogência  
inquestionável.  Há,  no  preceito  normativo  que  consagra  esse  favor 
constitutionis,  uma  insuperável  limitação  jurídica  ao  poder  de  extraditar  
do  Estado brasileiro. Não há incompatibilidade absoluta entre o instituto do 
asilo político e o da extradição  passiva,  na  exata  medida  em  que  o  
Supremo  Tribunal  Federal  não  está vinculado  ao  juízo  formulado  pelo  
Poder  Executivo  na  concessão  administrativa daquele benefício regido 
pelo direito das gentes. Disso decorre que a condição jurídica de  asilado  
político  não  suprime,  só  por  si,  a  possibilidade  de  o  Estado  brasileiro 
conceder,  presentes  e  satisfeitas  as  condições  constitucionais  e  legais  
que  a autorizam, a extradição que lhe haja sido requerida. O estrangeiro 
asilado no Brasil só não  será  passível  de  extradição  quando  o  fato  
ensejador  do  pedido  assumir  a qualificação de crime político ou de 
opinião ou as circunstâncias subjacentes à ação do Estado requerente 
demonstrarem a configuração de inaceitável extradição política disfarçada.”‖ 
(Ext 524, rel. min.  Celso de Mello, julgamento em 31-10-1990,  Plenário, DJ 
de 8-3-1991.) 

 
O julgado de relatoria do Ministro Celso de Mello parece, à primeira vista, ir 

de encontro ao raciocínio da mútua excludência entre a extradição e a concessão de 

asilo político. Ao afirmar que “não há incompatibilidade absoluta entre o instituto do 

asilo político e o da extradição passiva” o STF, porém, demonstra que a extradição 

não pode, em situação diversa da que originou o asilo político, servir para fins de 

perseguição política. Ao que parece, se o crime pelo qual se demanda a extradição 
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não for político, não há óbice à sua concessão, embora tenha sido concedido asilo 

político em razão de crime diverso.  

 

“Conflitos de ordem pessoal existentes entre o extraditando e autoridades 
políticas do País solicitante não configura,  no  caso,  perseguição  política,  
tendo  em  vista  que  os crimes  objeto  do  pedido  dizem  respeito  a  
fraudes  cometidas  com  o  intuito  de percepção de vantagens pecuniárias, 
não tendo como escopo a desestruturação das instituições  públicas  e  da  
ordem  social  do  Estado.” (Ext  830,  rel. min.  Ellen Grace, julgamento em 
11-12-2002, Plenário, DJ de 27-6-2003.) 

 
O julgado de relatoria da Ministra Ellen Grace aponta duas observações 

importantes sobre o crime político: primeiro que a existência de conflitos pessoais 

entre o perseguido e as autoridades políticas do país solicitante não são suficientes 

para a caracterização do crime político; segundo que um dos elementos do crime 

político, para o STF, é a tentativa de desestruturação das instituições públicas e da 

ordem social do estado. Assim, certamente que o sujeito perseguido pode ter o 

receio de que suas diferenças pessoais com as autoridades que empreendem a 

persecução criminal possam de alguma forma prejudicá-lo para além da punição 

pelo eventual crime que tenha cometido. O fato é que a preocupação nesse sentido 

será insuficiente para a concessão do asilo político se suas ações não tiverem tido o 

objetivo de desestruturar a ordem política do estado onde foi cometida a ação 

delituosa.  

 

“Extradição  –  Crimes  político  e  comum  –  Contaminação.  Uma  vez  
constatado  o entrelaçamento de crimes de natureza política e comum, 
impõe indeferir a extradição. Precedentes: Extradições n. 493  e 694, 
relatadas pelos ministros Sepúlveda Pertence e Sydney Sanches, 
respectivamente.” (Ext 994,  rel. min.  Marco Aurélio, julgamento em 14-12-
2005, Plenário, DJ de 4-8-2006.)  

 
Na ação criminosa, havendo a prática de crimes de natureza comum com 

crimes de natureza política, o STF entende não ser possível a extradição. Conceder 

extradição em situação que envolve crimes de natureza diversa seria oferecer ao 

extraditando, e nas conseqüências do asilo, ao asilante, risco de estar sofrendo uma 

extradição política disfarçada. 

 
“Crime complexo ou crime político relativo. Cabe ao STF, em face das 
circunstâncias peculiares de cada caso, determinar, no crime complexo  –  
que é um misto de crime comum  e  de  crime  político,  não  sendo,  pois,  
pela  diversidade  de  seus  elementos constitutivos,  delito  intrinsecamente  
político  –,  se  há,  ou  não,  preponderância,  para efeito de extradição, do 
crime comum. Princípios gerais para essa aferição, na qual se levam  em  
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conta,  inclusive,  circunstâncias  exteriores  ao  delito,  como  a  da  
confiança que inspira a Justiça do país que requer a extradição. 
Interpretação do parágrafo 3º do artigo 77 da Lei 6.815, de 19-8-80. Não 
está o STF vinculado a decisão de Tribunal do outro  país  que  já  tenha  
negado  a  extradição  do  ora  extraditando,  por  entender,  em face  de  
peculiaridades  de  seu  sistema  jurídico,  que  o  delito  em  causa  era 
preponderantemente  político.  Ocorrência,  no  caso,  de  crime  complexo,  
em  que  há preponderância  do  delito  comum.” (Ext  399,  rel.  min.  Aldir  
Passarinho, julgamento em 15-6-1983 , Plenário, DJ de 14-10-1983.) 

 
 

O julgado acima faz menção a aspecto interessante no tratamento do crime 

político: a inexistência de vinculação de sua definição entre tribunais de estados 

diferentes. A caracterização do crime político, muito raramente, não será complexa. 

Tribunais de diferentes países podem divergir sobre as mesmas circunstâncias, 

conforme aponta o julgado ora sob análise, não havendo vinculação entre o decidido 

por ordens jurídicas distintas. Certamente que será necessária a investigação dos 

valores que compõe uma dada sociedade para, em casos idênticos, ser possível 

justificar a existência de crime político para uma ordem jurídica e para outra não, 

sem que necessariamente uma esteja absolutamente correta e a outra errada. O 

fato demonstra a dificuldade de se chegar a um consenso, em termos internacionais, 

sobre a definição do crime político. 

Da análise dos julgados da Suprema Corte Brasileira, algumas conclusões 

podem ser enumeradas: 1º) O crime, para caracterizar-se como político, dependerá 

sempre do contexto em que é praticado, podendo atos executórios assemelhados 

divergirem em sua natureza; 2º) O regime de governo não é fato determinante para 

a caracterização do crime político, podendo ocorrer a prática de delito político em 

regimes democráticos; 3º) O cargo ocupado pela vítima, por si só, é irrelevante para 

a caracterização do delito de natureza política; 4º) A prática de terrorismo não é 

crime de natureza política; 5º) A insubmissão à ordem econômica e social de um 

país é elemento do crime político, mesmo em países democráticos; 6º) No caso da 

extradição, cabe ao país a quem se demanda o extraditando determinar a natureza 

política ou não do crime cometido; 7º) Se o crime pelo qual se demanda a extradição 

não for político, não há óbice à sua concessão, embora tenha sido concedido asilo 

político em razão de crime diverso, desde que não se configure uma “extradição 

política disfarçada”; 8º) A existência de conflitos pessoais entre o perseguido e as 

autoridades políticas do país solicitante não são suficientes para a caracterização do 
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crime político; 9º) Um dos elementos do crime político, para o STF, é a tentativa de 

desestruturação das instituições públicas e da ordem social do estado. 

 

 

4.2 O CASO DA REVOLTA DA ESQUADRA 

 

Durante a República da Espada, no governo do Marechal Floriano Peixoto, o 

Brasil se viu em rara situação de ter de respeitar a concessão de asilo concedido por 

parte da esquadra portuguesa estacionada na Baía da Guanabara. O caso é 

importante do ponto de vista prático, por se tratar de uma das raras situações nas 

quais o Brasil viu-se na posição de país a ter de respeitar o asilo em desfavor de 

suas considerações jurídicas. 

De acordo com Amado Luiz Cervo188, a chegada de Floriano Peixoto à 

presidência da República aprofundou a rivalidade existente entre o Exército e a 

Marinha, num contexto de crise política, criando as condições para a eclosão da 

revolta, por parte desta força armada, contra o governo. Em 06 de setembro de 

1893, o Almirante Custódio José de Melo deu início ao que ficou conhecido em 

nossa História como Revolta da Armada. 

Amado Cervo aponta que a revolta teve por objetivo inicial a preservação da 

“pureza dos princípios republicanos”, mas que depois adquiriu contornos 

monarquistas, especialmente após o Almirante Custódio ter mantido contato com 

Gaspar da Silveira Martins, um revolucionário gaúcho189. De igual forma, a adesão 

do Almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, no dia 07 de dezembro de 1893, 

também contribuiu para que a revolta tivesse características monarquistas190. 

Cervo191 esclarece que os comandantes das forças navais estacionadas no 

Rio de Janeiro - de bandeiras estadunidense, britânica, francesa e portuguesa – 

comunicaram a Custódio José de Melo que não aceitariam qualquer ataque contra a 

cidade, o que foi bem recebido pelo governo de Floriano, apesar do que em algumas 

                                                           
188 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 187. 
189 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 188. 
190 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 188. 
191 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 189. 
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notas adiante comentadas, o governo referiu-se a ataques que teriam ocorrido à 

cidade do Rio de Janeiro. Ocorre que, de acordo com o historiador mencionado, 

Saldanha da Gama veio a assumir o comando dos revoltosos, impedindo o 

funcionamento da alfândega, fato que em muito prejudicava o governo, uma vez que 

representava o bloqueio de uma importante fonte de arrecadação para o país. 

Salvador de Mendonça, representante do governo brasileiro em Washington, 

convenceu o governo do Presidente Cleveland, por meio do secretário de estado 

Gresham, a romper o bloqueio imposto à alfândega com as forças navais norte-

americanas estacionadas no Rio de Janeiro, não restando outra alternativa aos 

revoltosos a não ser conceder o mesmo direito às marinhas dos demais países192. O 

fato representava verdadeira derrota para os revoltosos, que acabaram asilando-se 

nas corvetas portuguesas Mindelo e Afonso de Albuquerque193. 

Três documentos oficiais ajudam a compreender a posição brasileira diante 

da concessão do asilo: 1º) a resposta do Ministério das Relações Exteriores do 

Brasil, de 15 de março de 1894, à nota da legação portuguesa sobre “Caso de 

Concessão a Insurgentes de Asilo a Bordo de Navios de Guerra Portugueses; 2º) a 

nota do governo brasileiro, datada de 13 de maio de 1894, à Legação Portuguesa; e 

3º) o excerto da mensagem presidencial de Floriano Peixoto, datada de 07 de maio 

de 1894, sobre “a questão do direito de asilo na revolta da esquadra”. Os 

documentos estão dispostos no repertório da Prática Brasileira de Direito 

Internacional Público para os anos de 1889 a 1898. 

Em resposta194 à nota da legação portuguesa sobre a concessão do asilo, 

datada de 15 de março de 1894, o ministério das relações exteriores afirmou ao 

Conde de Paraty, Encarregado de Negócios de Portugal, que reconhecia a 

concessão do asilo como “inspirada por sentimentos humanitários”, mas como se 

tratavam de criminosos não poderiam receber o benefício, pelo que deveriam ser 

devolvidos ao governo brasileiro. 

Na nota à legação portuguesa, datada de 13 de maio de 1894, percebe-se 

maior ênfase na contestação do asilo, tendo o governo brasileiro repudiado que os 

                                                           
192 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 189. 
193 CERVO, Amado Luiz. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 4ª Ed. rev. 
ampl. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2011. Pág. 189. 
194 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da Prática Brasileira do Direito 
Internacional Público (período 1889 – 1898). Ministério das Relações Exteriores. Brasília. 1988. 
Pág. 194. 
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“ditames do direito internacional e os princípios humanitários” servissem à proteção 

dos rebeldes, os quais não os respeitaram ao atacar o Brasil195. De acordo com o 

governo, a obrigação dos rebeldes, ao contrário, era a de defender o país com os 

equipamentos, armas e munições que lhes foram confiados. Na nota, ainda, o 

governo brasileiro refere-se ao direito de asilo como algo “mal definido”, 

esclarecendo mais adiante que não se poderia deixar “ao arbítrio de um 

Comandante de Forças Navais” a qualificação do crime, ferindo “a soberania de um 

país amigo e os seus mais sagrados interesses”. O governo brasileiro considerava-

se como único competente a classificar o crime, “segundo a lei de seu país”.  

Ainda na nota à legação portuguesa, o governo brasileiro esclarecia que 

embora os rebeldes tivessem se insurgido em defesa de idéias políticas, a forma 

como agiram resultou na caracterização de crime comum. Duas características o 

confirmavam, segundo a posição brasileira: 1º) “a tenacidade com que se opuseram 

à manifestação quase unânime de seu país; e 2º) “a crueldade com que o 

hostilizaram”. Pela referida nota, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas 

com Portugal. 

Em mensagem196 presidencial ao congresso, no dia 07 de maio de 1894, o 

Presidente Floriano Peixoto considerou que o governo português estava “abusando 

do chamado direito de asilo”, em prática ofensiva à soberania nacional, dadas as 

circunstâncias em que ocorria. Justificava o presidente que se tratavam de 493 

pessoas a quem fora concedido o asilo em momento que indicava a derrota dos 

rebeldes pelas forças republicanas, após mais de seis meses de rebelião com o 

bombardeio, por parte dos revoltosos, em pontos da cidade do Rio de Janeiro e de 

Niterói. Ademais, afirmou que o governo português descumpriu a promessa de não 

permitir que os revoltosos desembarcassem em território estrangeiro, impedindo que 

renovassem hostilidades ao Brasil, mas as corvetas portuguesas dirigiram-se ao Rio 

da Prata, tendo os rebeldes desembarcado em território argentino. 

A análise do caso ganha relevo pelo fato de se tratar de situação incomum, 

talvez jamais repetida na História do Brasil. Ao apontar que o movimento rebelde 

eclodia em razão da “pureza dos princípios republicanos”, mas que depois ganhou 
                                                           
195 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da Prática Brasileira do Direito 
Internacional Público (período 1889 – 1898). Ministério das Relações Exteriores. Brasília. 1988. 
Pág. 198. 
196 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da Prática Brasileira do Direito 
Internacional Público (período 1889 – 1898). Ministério das Relações Exteriores. Brasília. 1988. 
Pág. 193. 
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“contornos monarquistas”, Amado Cervo faz crer que os objetivos da revolta eram 

políticos, o que justificaria o asilo em razão da natureza do crime. De fato, o governo 

do Marechal Floriano Peixoto teve como uma de suas características a instabilidade 

política197, elemento sempre propício a levantes em contestação ao governo. É de 

se reconhecer, porém, que um movimento que transita de caracteres republicanos a 

monarquistas em pouco tempo, não se afigurava como de orientação política clara e 

bem definida. 

O governo brasileiro, por sua vez, na resposta datada de 15 de março de 

1894 à nota da legação portuguesa, a princípio demonstrou sua crença no fato de 

que a concessão se dava “inspirada por sentimentos humanitários”. Apesar disso, na 

nota do dia 13 de maio de 1894, repudiou as alegações do governo português de 

que princípios humanitários pudessem socorrer os rebeldes, tendo em vista os 

ataques praticados em desfavor do Brasil. 

Parece restar pouca dúvida sobre o fato de o Brasil ter buscado conduzir seu 

protesto de forma diplomática: manteve troca de notas com o Conde de Paraty, 

solicitou formalmente a entrega dos rebelados, não impediu a saída das corvetas 

portuguesas de seu mar territorial e suspendeu relações diplomáticas, trazendo de 

volta seu encarregado de negócios em Portugal e dando por encerrados os 

trabalhos do Conde de Paraty no Brasil198. 

Curiosamente, alguns anos mais tarde, o Brasil se viu na situação de ter de 

opinar sobre o direito de asilo ao General Delgado, ex-candidato à Presidência da 

República de Portugal. O então consultor jurídico do Itamaraty, Hildebrando Accioly, 

                                                           
197 Sônia Regina de Mendonça justifica a instabilidade política da Primeira República nos seguintes 
termos: “O federalismo consagrado na Constituição de 1891, ao conceder ampla margem de 
autonomia aos estados – que poderiam contrair empréstimos no exterior, ou ainda criar impostos 
interestaduais, por exemplo – se, por um lado, vinha ao encontro dos anseios dos republicanos 
‘históricos’, por outro servia para obstaculizar a consolidação inicial do novo regime, impedindo a 
definição das regras do novo establishment. Como aponta Cardoso, a gangorra do poder oligárquico 
começaria a funcionar sem os ‘princípios’ da monarquia, i. e., sem um poder estável para marcar os 
limites do jogo de forças. Com isso, abria-se a possibilidade da prática de ‘derrubadas’ dos grupos 
regionais, sempre que alterada a composição do Executivo. Foi essa a tônica dos governos militares 
de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, em meio a intensa turbulência político-social”. In: 
LINHARES, Maria Yedda (organizadora). História Geral do Brasil. 9ª ed. 16ª reimpressão. Rio de 
Janeiro. Editora Campus/Elsevier. 2000. pág. 316-317. 
198 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Repertório da Prática Brasileira do Direito 
Internacional Público (período 1889 – 1898). Ministério das Relações Exteriores. Brasília. 1988. 
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manifestou-se nos seguintes termos, referindo-se ao caso da Revolta da 

Esquadra199:  

“Em 1894, durante a revolta  da  esquadra  brasileira,  dois  navios  de 
guerra portugueses (Affonso de Albuquerque e Mindello), então ancorados 
no porto desta capital, concederam asilo aos revoltosos brasileiros. O 
governo do Marechal Floriano Peixoto protestou, sobretudo porque os  
refugiados conseguiram desembarcar dos ditos navios portugueses, em 
porto estrangeiro. 
Tratava-se, então, de caso muito mais sério, no qual estava em jogo a 
segurança do governo brasileiro.” 

 
O parecer é do ano de 1959, portanto 65 anos após o caso da Revolta da 

Esquadra, mas ilustra a importância de se manter a coerência nas decisões de 

estado afetas ao direito internacional. Certamente que eventual desrespeito por 

parte do Brasil ao asilo concedido nas corvetas portuguesas não justificaria quebra 

unilateral de asilo concedido pelo Brasil em sua embaixada em Portugal, mas a 

coerência histórica fortaleceu a posição brasileira. 

  

 

4.3 O CASO “ASILO EM SEDE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA A CIDADÃO DE 
ESTADO BELIGERANTE (TERRITÓRIO INIMIGO)200”.  

 

Durante a segunda guerra mundial, consultor jurídico do Itamaraty, 

Sebastião do Rêgo Barros, foi instado a dar parecer sobre “Caso de Asilo em Sede 

de Missão Diplomática a Cidadão de Estado Beligerante (em Território Inimigo)”. O 

caso é de difícil pesquisa na Historiografia brasileira, constando excerto do parecer 

em obra publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão201. 

A situação demonstra-se bastante peculiar, mas sua análise é enriquecedora 

ante o reconhecimento do fato de que o Brasil mantém embaixadas em países muito 

diversos e que, eventualmente, pode necessitar revisitar princípios ali expostos para 

nortear casos semelhantes. 
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O consultor jurídico inicia sua análise demonstrando que o fundamento do 

asilo não se encontra no princípio da extraterritorialidade da missão diplomática, 

mas dentro de um “sentimento de humanidade”, restrito a criminosos e perseguidos 

políticos. Pontua tratar-se de um “direito de exceção, de natureza estrita, que se não 

pode interpretar por extensão ou analogia, e só existente em virtude de tratados202”. 

Sebastião do Rêgo Barros entendeu que o aviador não poderia equiparar-se 

a um perseguido ou criminoso político. Caso fosse capturado pelos alemães, seria 

um prisioneiro de guerra, a quem não se estenderia o direito de asilo diplomático, 

embora pudesse-lhe conceder proteção temporária e posterior entrega às 

autoridades do estado territorial em situação de perseguição “pela turba”. O 

consultor justifica, ainda, que a manifestação no sentido de conceder asilo 

diplomático em caso tal, poderia ferir a neutralidade do Brasil e criar incidente 

desnecessário com a Alemanha. É importante lembrar que o parecer é datado de 07 

de novembro de 1940 e o Brasil só entraria em guerra contra as forças do Eixo a 

partir de 31 de agosto de 1942203. 

De fato, aos prisioneiros de guerra, o direito internacional público reconhece 

direitos que devem ser respeitados pelos estados beligerantes. Não se tratava de 

um indivíduo que buscava mudanças na ordem política da Alemanha, ou mesmo 

alguém perseguido em razão de suas opiniões ou posicionamentos políticos, mas de 

pessoa que ali estava em razão de conflito armado entre seu país de origem e o 

país do qual buscava asilo.   

 

 

4.4 O CASO MANUEL ZELAYA 

 

O caso Manuel Zelaya merece ser objeto de reflexão por sua peculiaridade. 

Não se trata propriamente de um caso de asilo diplomático, mas a forma como se 

sucederam os eventos que culminaram com a chegada e a permanência do ex-

presidente hondurenho na Embaixada brasileira em Tegucigalpa promovem um 

contraste de forte poder ilustrativo sobre o instituto, razão pela qual se propõe 
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análise para demonstrar o que o diferencia de uma típica situação de asilo 

diplomático enquanto meio de proteção e defesa dos direitos da pessoa humana, 

bem como os desafios que uma Embaixada pode estar sujeita quando do 

oferecimento de asilo. 

O caso fora levado à Corte Internacional de Justiça, sendo posteriormente 

arquivado a pedido da própria República de Honduras204. O Brasil não chegou a se 

manifestar naquela corte internacional, mas durante a crise, apresentou pedido para 

que o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocasse reunião a fim de 

discutir a questão205. Por conseguinte, dois documentos oficiais, com as respectivas 

considerações do Governo hondurenho e do Governo brasileiro servem de fonte 

para a discussão dos pontos de vista: em primeiro a petição206 apresentada pelo 

Embaixador hondurenho para A Haia, Sr. Julio Rendón Barnica; e, em segundo, o 

discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Celso Amorim, 

no Conselho de Segurança das Nações Unidas207, em reunião convocada para tratar 

da questão hondurenha. 

De acordo com a petição do governo hondurenho, o Sr. Manuel Zelaya, em 

junho de 2009, abriu uma consulta pública com o intuito de reformar a constituição 

de seu país, convocando uma assembléia constituinte. Pela peça, o propósito do 

então presidente era permitir o exercício de mais de um mandato na presidência da 

república. A tentativa, conforme se alegou perante a Corte, era contrária à carta 

política hondurenha208. 

                                                           
204 Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/147/15937.pdf . Acesso em: 17.01.2017. 
205 A informação de que o Brasil não chegou a se manifestar na Corte Internacional de Justiça pode 
ser obtida em: Certain Questions concerning Diplomatic Relations (Honduras v. Brazil), Order of 12 
May 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 303. Disponível em:   http://www.icj-
cij.org/docket/files/147/15939.pdf .  Acesso em: 17.01.2012. 
206 Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/147/15935.pdf . Acesso em: 16.01.2017. 
207 http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/resenha105_2_2009.pdf .  Acesso 
em: 16.01.2017.  
208 O texto disponível no sítio da Corte Internacional de Justiça consta da seguinte forma: “In June 
2009, the President of the Republic of Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, took the initiative of 
consulting the Honduran people with a view to reforming the Constitution by means of the convening 
of a constituent assembly. The purpose of this reform was to allow the President of the Republic to 
exercise more than one term of office, contrary to Articles 4, 42 (5), 237, 373 to 375 and others of the 
Political Constitution of 1982. Article 4 expressly provides that “The form of government is republican, 
democratic and representative. It is exercised by three powers: Legislative, Executive and Judicial, 
which are complementary, independent, and not subordinate to each other. Alternation in the exercise 
of the Presidency of the Republic is obligatory. Violation of this norm constitutes a crime of treason 
against the Fatherland.” (Annex 1.) Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/147/15935.pdf . 
Acesso em: 17.01.2017. 
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Ainda de acordo com a petição, em 29 de junho, um juiz da divisão criminal 

em Tegucigalpa ordenou a imediata prisão do presidente sob as seguintes 

acusações: crimes contra a forma de governo, traição contra a pátria, abuso de 

autoridade e usurpação de poderes em detrimento da administração pública do 

Estado de Honduras. A petição informou, ainda, que primeiro o presidente teria 

viajado para outros países da América Central e depois retornado secretamente 

para Tegucigalpa209. 

O Governo hondurenho não tratou o caso como sendo uma questão de asilo 

diplomático. O título do caso, na Corte, ficou registrado como “certas questões 

concernentes a Relações Diplomáticas (Honduras v. Brasil)210”. De fato, Honduras 

não requereu a entrega do Sr. Zelaya a suas autoridades para julgamento, mas, em 

síntese, que o governo brasileiro não permitisse que sua missão diplomática fosse 

utilizada para que cidadãos hondurenhos ali abrigados promovessem ações ilegais, 

o que significaria intervenção em assuntos internos de um páis no outro, em 

desrespeito ao art. 2 (7) da Carta da ONU211. 

                                                           
209 De acordo com o texto disponível no sítio da Corte Internacional de Justiça: “On 29 June 2009, a 
judge of the Criminal Division in Tegucigalpa ordered the immediate arrest of Mr. José Manuel Zelaya 
Rosales on suspicion of crimes against the “form of government”, treason against the Fatherland, 
abuse of authority and the usurping of powers to the detriment of the public administration and of the 
State of Honduras (Annex 2). Mr. Zelaya first travelled to other neighbouring countries in Central 
America, then returned secretly to Tegucigalpa, where he took refuge in the Brazilian Embassy, with 
an indeterminate number of Honduran citizens, on 21 September 2009.” Disponível em: http://www.icj-
cij.org/docket/files/147/15935.pdf . Acesso em: 17.01.2017. 
210 Disponível em: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=3e&case=147&code=nb&p3=6 . Acesso em: 17.01.2017.  
211 Os requerimentos apresentados, segundo constam do documento publicado no sítio da Corte 
Internacional de Justiça, foram os seguintes: “14. Honduras respectfully requests the Court to adjudge 
and declare that it has jurisdiction to adjudicate the dispute between Honduras and Brazil and that the 
Application of Honduras is admissible. 15. Honduras respectfully requests the Court to adjudge and 
declare that Brazil does not have the right to allow the premises of its Mission in Tegucigalpa to be 
used to promote manifestly illegal activities by Honduran citizens who have been staying within it for 
some time now and that it shall cease to do so. Just as Brazil rightly demands that the Honduran 
authorities guarantee the security and inviolability of the Mission premises, Honduras demands that 
Brazil’s diplomatic staff stationed in Tegucigalpa devote themselves exclusively to the proper functions 
of the Mission and not to actions constituting interference in the internal affairs of another State. 16. 
While the primary purpose of this Application is to secure a declaration that Brazil has breached its 
obligations under Article 2 (7) of the Charter and those under the 1961 Vienna Convention on 
Diplomatic Relations, the Government of Honduras reserves the right to claim reparation for any 
damage resulting from the actions of Brazil, of its Mission, and of the Honduran persons sheltered by it 
in the Mission. 17. Pursuant to Article 31 of the Statute of the Court and Article 35, paragraph 1, of the 
Rules of Court, the Republic of Honduras gives notice of its intent to exercise the power to choose a 
judge ad hoc. 18. Honduras reserves the right to amend and supplement the terms of the present 
Application. 19. Honduras reserves the right to file a request for the indication of provisional measures 
should Brazil not immediately put an end to the disturbance caused to internal order in Honduras.” 
Disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/147/15935.pdf . Acesso em: 17.01.2017.   
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O governo brasileiro tratou a saída do presidente Zelaya do poder como uma 

situação de quebra da normalidade democrática212 em Honduras, qualificando-o 

expressamente como um golpe213. Em nenhum momento de sua intervenção no 

Conselho de Segurança da ONU o então chanceler Celso Amorim tratou o abrigo do 

Sr. Zelaya na Embaixada brasileira como um caso de asilo diplomático. Ao que se 

demonstra, a preocupação do Ministro estava voltada ao cumprimento da 

Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas por parte do governo de fato em 

Honduras. O Chanceler apontou circunstâncias anormais para o regular 

funcionamento da missão brasileira e para a independência funcional do corpo 

diplomático brasilerio naquele país: 1 – o fornecimento de água e luz foram 

interrompidos; 2 – as linhas telefônicas foram cortadas; 3 – houve o bloqueio da 

comunicação por celulares; 4 – foram instalados equipamentos para a emissão 

sonora de barulhos perturbadores; 5 - restrição de acesso a alimentos; 6 – proibição 

de o encarregado de negócios deslocar-se para sua residência; 7 – a esposa do 

encarregado de negócios, após deixar o prédio da embaixada, foi proibida a 

voltar214. 

                                                           
212 Em nota à imprensa o Itamaraty manifestou-se da seguinte forma: “O Governo brasileiro condena 
de forma veemente a ação militar que resultou na retirada do Presidente de Honduras, José Manuel 
Zelaya, do Palácio Presidencial em Tegucigalpa no dia de hoje e sua condução para fora do país. 
Ações militares desse tipo configuram atentado à democracia e não condizem com o 
desenvolvimento político da região. Eventuais questões de ordem constitucional devem ser resolvidas 
de forma pacífica, pelo diálogo e no marco da institucionalidade democrática. O Governo brasileiro 
solidariza-se com o povo hondurenho e conclama a que o Presidente Zelaya seja imediata e 
incondicionalmente reposto em suas funções.” Nota à imprensa. “Situação em Honduras”. Brasília 28 
de junho de 2009. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Secretaria de Planejamento 
Diplomático. Repertório de política externa: posições do Brasil (2008 – 2009). Brasília. FUNAG. 
2010.  
213 Em sua fala no Conselho de Segurança da ONU, Celso Amorim afirmou: “O Governo brasileiro 
está profundamente preocupado com a possibilidade de que os mesmos indivíduos que perpetraram 
o golpe de estado em Honduras venham a ameaçar a inviolabilidade da Embaixada para prender o 
Presidente Zelaya a força.” Discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nova York, 25 de setembro de 2009. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/resenha105_2_2009.pdf . Acesso 
em: 17.01.2017. 
214 Nas palavras do Embaixador brasileiro: “O fornecimento de água e eletricidade foi interrompido e 
as linhas de telefone foram cortadas. § As comunicações por meio de telefones celulares foram 
bloqueadas. Equipamentos que emitem sons perturbadores foram instalados em frente à Embaixada. 
§ O acesso a alimentos foi severamente restringido. A circulação de veículos oficiais da Embaixada 
foi impedida. § O Encarregado de Negócios do Brasil tem estado, na prática, proibido de deslocar-se 
da Chancelaria para sua residência, uma vez que a polícia informou que qualquer pessoa que deixar 
as instalações da Embaixada a ela não poderá retornar. Foi o que aconteceu com a esposa do 
Encarregado de Negócios do Brasil, que deixou o prédio da Embaixada e não foi autorizada a voltar.” 
Discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Nova York, 25 de setembro de 2009. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/resenha105_2_2009.pdf . Acesso 
em: 17.01.2017. 
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Ademais, segundo o pronunciamento do Embaixador Celso Amorim, 

algumas ações do governo interino levavam a crer que pudesse ocorrer séria 

ameaça à inviolabilidade diplomática da Embaixada: 1 – fora enviado um oficial de 

justiça ao local, com um mandado de busca; 2 – o governo chegou a referir-se à 

Embaixada como “uma das instalações que o governo brasileiro ainda matém em 

Tegucigalpa; e 3 – num comunicado público, chegou-se a negar a “responsabilidade 

pela segurança do Presidente Zelaya e por danos a propriedades no bairro da 

Embaixada”215. 

O objetivo do retorno do presidente Zelaya à Tegucigalpa e sua instalação 

na Embaixada brasileira, de acordo com o texto, era “voltar ao poder por meios 

pacíficos, através do diálogo216”. De pronto, percebe-se que o abrigo na embaixada 

não tinha por objetivo a obtenção de salvo-conduto e a consequente saída do país, 

mas, ao contrário, sua permanência. De igual forma, tomando por premissa a 

petição apresentada pelo governo hondurenho à Corte Internacional de Justiça, não 

havia uma perseguição que colocasse em risco a integridade física do Sr. Zelaya, 

porquanto as autoridades do país não solicitavam, naquela corte, a entrega dele 

para eventual julgamento e consequente punição.   

Ante a situação exposta, não se pode concluir ter-se tratado de um caso de 

asilo diplomático propriamente dito. Nessa circunstância, não seria razoável esperar 

que a estada do Sr. Zelaya na Embaixada brasileira tenha ocorrido em razão do 

reconhecimento internacional do instituto, mas como uma tolerância, cujo 

sustentáculo estava na inviolabilidade da missão diplomática. Ainda que se possa 

                                                           
215 “O Governo brasileiro está profundamente preocupado com a possibilidade de que os mesmos 
indivíduos que perpetraram o golpe de Estado em Honduras venham a ameaçar a inviolabilidade da 
Embaixada para prender o Presidente Zelaya a força. § Isso não é uma mera suspeita. Recebemos 
indícios concretos sobre essa possibilidade. § Primeiro a decisão de enviar à Embaixada um oficial de 
justiça munido de um mandado de busca. Evidentemente, os funcionários brasileiros recusaram-se a 
receber o mandado e não permitiram a entrada do oficial de justiça na Embaixada. § O regime 
também mudou o tratamento formal concedido à Embaixada, o qual parece implicar que esta teria 
deixado de gozar do status diplomático. § Além de declarações públicas de igual teor, o Governo de 
facto enviou uma comunicação diretamente ao Ministério das Relações Exteriores na qual se refere à 
Embaixada como ‘uma das instalações que o Governo brasileiro ainda mantém em Tegucigalpa’. 
Tudo isso parece um prelúdio para outras ações. § Num comunicado público, tentam até negar a 
responsabilidade pela segurança do Presidente Zelaya e por danos a propriedades no bairro em que 
se encontra a Embaixada.” Discurso do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nova York, 25 de setembro de 2009. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/resenha105_2_2009.pdf . Acesso 
em: 17.01.2017. 
216 Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_biblioteca/resenhas_peb/resenha105_2_2009.pdf . Acesso 
em: 17.01.2017. 
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supor a existência de risco à integridade física do ex-presidente, bem como a 

perseguição por razões de natureza política, o Sr. Zelaya não adentrou na 

Embaixada como meio de garantir sua saída segura da República de Honduras, mas 

como uma forma de ali permanecer.  

Apesar disso, o caso merece a devida consideração na pesquisa, uma vez 

que os constrangimentos apontados pelo Embaixador Celso Amorim, em seu 

pronunciamento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, podem ocorrer, em 

variada medida, nos casos de asilo diplomático. O que se busca demonstrar é que a 

concessão desta espécie de asilo não é uma escolha fácil, porquanto carrega riscos, 

apesar das inviolabilidades e imunidades consagradas na Convenção de Viena 

sobre Relações Diplomáticas.  

 

 

4.4 O CASO ROGER PINTO MOLINA 

 

Roger Pinto Molina era senador de oposição ao governo boliviano do 

presidente Evo Morales. Considerando-se perseguido político em seu país, buscou 

asilo na embaixada brasileira em La Paz, onde permaneceu por pouco mais de um 

ano. O caso tornou-se bastante interessante para a pesquisa em razão de ter sido 

objeto de diversas peças jurídicas, apesar de não ter tido uma decisão final por parte 

do Supremo Tribunal Federal a seu respeito, em consequência do fato de o referido 

senador ter fugido para o Brasil. 

Com o prolongamento do asilo, o advogado Fernando Tibúrcio Peña 

impetrou “Habeas Corpus Extraterritorial217” em favor de Molina no Supremo Tribunal 

Federal, alegando o seguinte: 1º) que o senador, apesar de não se encontrar em 

território brasileiro, estava sob a jurisdição do Brasil; 2º) que a autoridade coatora, no 

caso, era a Presidente da República Federativa do Brasil; 3º) que a inércia do 

Itamaraty resultava na privação da liberdade do paciente; 4º) que a 

discricionariedade da presidente não permitia o menosprezo aos direitos individuais 

garantidos na constituição, justificando-se a intervenção do poder judiciário; 

Sobre a inércia do Itamaraty, o advogado comparou a situação vivenciada 

por seu cliente com a de três outros líderes políticos latino-americanos que tiveram a 
                                                           
217 Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/peticao-inicial-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 
08.01.2017. 
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proteção do governo brasileiro para deixar seus respectivos países218: Lúcio 

Gutiérrez, do Equador, a quem o governo do Presidente Lula enviou avião 

presidencial para trazê-lo a Brasília; Raúl Cubas, em 1999, a quem o governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso concedeu um avião militar para seu 

transporte ao Brasil; e Alfredo Stroessner, a quem o Presidente José Sarney 

concedeu asilo, determinando que fosse providenciado transporte para ele e sua 

família até Brasília, onde o ditador paraguaio viveu até falecer no ano de 2006. 

Ainda sobre a inércia do Itamaraty, o advogado afirma que o Brasil poderia 

ter recorrido à Corte Internacional de Justiça ou à Organização dos Estados 

Americanos para resolver o impasse, mas não o fez. O fato de o caso ter um viés 

nitidamente de direitos humanos, na visão do postulante, justificaria maior 

veemência no tratamento da questão219. 

Para justificar a impetração do habeas corpus extraterritorial, peça talvez 

inédita na Suprema Corte brasileira, o impetrante valeu-se do precedente julgado na 

Suprema Corte Americana referente ao pedido de habeas corpus impetrado em 

favor de cidadão bósnio preso na base militar americana de Guantánamo220. 

Naquele caso, apontou o Dr. Fernando Tibúrcio, a American Bar Association, 

atuando como amicus curiae, apresentou o argumento de que negar o poder 

jurisdicional à Justiça estadunidense sobre a base militar criaria “uma zona sem lei”, 

uma vez que não existiria jurisdição de nenhuma outra justiça sobre a base221.  

No caso objeto do habeas corpus, a defesa buscou caracterizar que a 

embaixada, apesar de não se tratar de extensão do território brasileiro no exterior, 

refutando, portanto, a tese da extraterritorialidade, estava sob a jurisdição da justiça 

pátria. Por conseguinte, invocava, como dispositivo legal a embasar a concessão de 

seu pedido, os art. 1º e 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos222. 

                                                           
218 Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/peticao-inicial-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 
08.01.2017. 
219 O argumento encontra-se na pág. 12 da petição de habeas corpus extraterritorial. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/peticao-inicial-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
220 O argumento encontra-se na pág. 16 da petição de habeas corpus extraterritorial. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/peticao-inicial-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
221 O argumento encontra-se na pág. 16 da petição de habeas corpus extraterritorial. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/peticao-inicial-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
222 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 1.  Os Estados Partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 2.         Para os efeitos 
desta Convenção, pessoa é todo ser humano. Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 1.     Toda 
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Ao término da peça, o advogado requereu o seguinte: 

a) “Determinar que a autoridade dita coatora seja compelida a colocar a 
disposição do paciente no prazo de trinta dias, contado da intimação do 
deferimento da ordem de habeas corpus e independentemente da 
concessão de salvo conduto e das garantias de praxe por parte das 
autoridades bolivianas, um veículo do Corpo Diplomático acreditado junto 
ao Governo da Bolívia, para que o paciente possa deixar o território 
boliviano e ver restabelecida sua liberdade de locomoção;” 
b) “No caso de Vossas Excelências não considerarem factível o pedido 
da letra a, determinar que a autoridade dita coatora seja desde já compelida 
a colocar o veículo diplomático de que trata a letra a a disposição do 
paciente num prazo mais dilatado de seis meses, contado da intimação do 
deferimento da ordem, se nesse prazo não se chegar a uma solução da 
controvérsia gerada pela negativa das autoridades bolivianas de conceder 
salvo-conduto e as garantias de praxe, ficando obrigada a autoridade 
coatora, por intermédio de autoridade delegada, a empregar no decorrer 
desse prazo um dos processos pacíficos para a solução de controvérsias 
previstos no Pacto de Bogotá ou então recorrer ao Conselho Permanente 
da OEA;” 
c) “No caso de Vossas Excelências não considerarem factível os 
pedidos das letras a e b, determinar que a autoridade dita coatora seja 
desde já compelida a colocar o veículo diplomático de que trata a alínea a a 
disposição do paciente num prazo mais dilatado de seis meses, contado da 
intimação do deferimento da ordem, se nesse prazo não se chegar a uma 
solução para a controvérsia gerada pela negativa das autoridades 
bolivianas de conceder o salvo-conduto e as garantias de praxe, sendo 
facultada a autoridade coatora, por intermédio da autoridade delegada, a 
continuar a resolver a controvérsia por negociações diretas, através dos 
trâmites diplomáticos usuais ou pelos meios que reputar conveniente;” 
d) “No caso de Vossas Excelências não considerarem factível os 
pedidos das letras a, b e c, determinar que a autoridade dita coatora seja 
tão somente obrigada a tomar a iniciativa de empregar no prazo de trinta 
dias, contado da intimação do deferimento da ordem, um dos processos 
pacíficos para a solução de controvérsias previstos no Pacto de Bogotá ou 
então recorrer ao Conselho Permanente da OEA.” 

 

                                                           
pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 2.    Ninguém pode ser privado de sua 
liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas 
dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 3.     Ninguém pode ser 
submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 4.     Toda pessoa detida ou retida deve ser 
informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações 
formuladas contra ela. 5.     Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a 
ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento 
em juízo. 6.     Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e 
ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais.  Nos Estados Partes cujas leis prevêem 
que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não 
pode ser restringido nem abolido.  O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra 
pessoa; 7.      Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de 
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm . Acesso em: 08.01.2017. 
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A Consultoria-Geral da União, em parecer223 do Consultor Geral, Dr. Arnaldo 

Sampaio de Moraes Godoy, opinou no sentido de ser denegado o Habeas 

Corpus224. Apesar disso, é interessante observar que o consultor-geral defende ser 

                                                           
223 Parecer disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/hc-117905-primeiro-hc-extraterritorial.pdf . Acesso 
em: 08.01.2017. 
224 As principais razões apontadas pela Consultoria-Geral da União foram as seguintes: “a) eventual 
limitação à liberdade de locomoção, por parte do paciente, é resultado de proteção que o Governo do 
Brasil lhe garante; b) não se configura, no caso presente, constrangimento ou limitação que justifique 
impetração e deferimento de ordem em habeas corpus; a situação não enseja a aplicação do inciso 
LXVIII, do art. 5º da Constituição Federal, especialmente no contexto do art. 648 do Código de 
Processo Penal; c) As autoridades brasileiras vêm sistematicamente buscando solução negociada 
para o problema; disso faz prova, dentre outros, o grupo de trabalho que cuida da questão, e que se 
desdobra em pleno funcionamento; d) ao paciente tem se possibilitado condições adequadas de 
estada na Embaixada do Brasil em La Paz, mediante a disponibilização, inclusive, do uso de meios 
de comunicação, bem como de serviços médicos; e) a jurisprudência internacional invocada, relativa 
à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em tema de competência territorial internacional, 
não se presta ao caso presente, porque prisioneiros norte-americanos em Cuba estariam ainda sob o 
jugo e a responsabilidade das autoridades norte-americanas; f) o processo deve ser extinto sem 
fundamento do mérito, por força do art. 267, VI, do Código de Processo Civil; de igual modo, em 
decorrência da necessidade do exame de provas, impraticável no habeas, deve-se arquivar o feito, 
com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; g) Não se vislumbra 
na petição inicial a identificação das condições da ação, justificativas de possibilidade de provimento 
judicial; h) não conseguiu o impetrante identificar e qualificar a possibilidade jurídica do pedido; i) Os 
pedidos formulados pelo impetrante não são juridicamente possíveis, isto é, se o governo brasileiro 
propiciar ao paciente o veículo requerido para que possa sair da Bolívia, estaríamos violando a ordem 
internacional, descumprindo decisões judiciais de Tribunais bolivianos, que já decidiram que o 
paciente não pode deixar o país; j) Não se tem como se garantir a segurança do paciente, sem que 
se tenha o necessário salvo-conduto, a ser providenciado pelo Governo da Bolívia; k) Não se qualifica 
também o interesse de agir, em face da impossibilidade de se avaliar extenso conjunto probatório, em 
âmbito de habeas corpus, nos termos de copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
inventariada e reproduzida nas presentes informações; l) Constata-se ilegitimidade da parte, 
porquanto a autoridade indicada como coatora não coage, restringe, limita ou obstaculiza a circulação 
do paciente, que recebeu a condição de asilado, por requerimento próprio; m)a confecção e entrega 
de salvo-conduto, necessário para que o paciente possa deixar a Bolívia, é de discricionariedade do 
governo daquele país, não podendo a autoridade judicial brasileira determinar cumprimento de 
obrigação de fazer; n) a Embaixada brasileira na Bolívia enviou nota ao governo boliviano, noticiando 
da concessão de asilado ao paciente, dando início a tratativas com o objetivo de obtenção de salvo 
conduto; o) a Bolívia não ratificou a convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático e, nesse sentido, 
não é obrigada a providenciar e a entregar salvo-conduto; p) a decisão de eventual entrega de salvo-
conduto, em favor do paciente, é característica do exercício da soberania, por parte da Bolívia, 
situação que não pode ser construída a partir de habeas corpus; q) Há na Bolívia vedações internas 
para a entrega de salvo-conduto ao paciente, dado que cortes bolivianas teriam proferido várias 
ordens impeditivas da saída do paciente do país; r)A continuidade da permanência do paciente na 
Embaixada do Brasil em La Paz não é resultado de eventual inação das autoridades brasileiras; 
decorre basicamente da complexidade do caso, e das nuances que a situação apresenta, a propósito, 
principalmente, da não-ratificação, por parte da Bolívia, da convenção que rege a matéria; s) 
Eventuais restrições das visitas que o paciente recebe na Embaixada brasileira em La Paz decorrem 
da necessidade do Brasil cumprir norma internacional, no sentido de que não se pode permitir que o 
asilado intervenha na política interna do Estado territorial;t) As autoridades brasileiras não têm violado 
a liberdade física ou de expressão do paciente; tem, apenas, e quando necessário, adequado o 
regramento da estada do paciente na Embaixada à ordem internacional; u) poder-se-ia cogitar de 
habeas corpus, em tese, e no limite, se as autoridades brasileiras não permitissem que o paciente 
deixasse a Embaixada em La Paz, o que não é, e nunca foi, componente do caso que se tem para 
decidir; v) Eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as providências 
requeridas fossem tomadas, estaria o Brasil exposto a sanções internacionais, pelo descumprimento 
de cláusula de tratado internacional, devidamente ratificado e internalizado; w) eventual decisão do 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as providências requeridas fossem tomadas, não teria o 
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da competência do estado asilante classificar a “natureza do delito ou motivo da 

perseguição”, defendendo ainda tratar-se, a concessão do asilo, de uma prerrogativa 

governamental e não de um direito daquele que o busca225. Demonstra-se, por 

conseguinte, que o jurista entende pela aplicação da Convenção de Caracas em sua 

forma integral, sem ressalvas ao artigo segundo do texto convencional, pelo qual o 

estado tem o direito de negar o asilo, ainda que configurada a perseguição de 

natureza política. 

A Procuradoria-Geral da República também se manifestou sobre o caso, 

pronunciando-se de forma desfavorável ao impetrante226. Para o então Procurador-

Geral da República, não caberia em sede de Habeas Corpus a discussão de 

eventuais 

 “irregularidades na adoção de providências por parte do governo brasileiro 
para a solução do impasse, inclusive nas relações mantidas com as 
autoridades bolivianas, bem como nas restrições na Embaixada brasileira 
que prejudiquem o asilado227”. 
 

O caso não chegou a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal em razão 

da fuga do Senador Pinto Molina para o Brasil. Apesar disso a discussão jurídica 

levantada com o Habeas Corpus impetrado pelos advogados do senador parece ser 

inédita no país, assim tendo sido afirmado tanto pelo impetrante quanto pelo 

Consultor-Geral da União. Seria, portanto, o primeiro caso de Habeas Corpus 

Extraterritorial da História de nossa Suprema Corte. 

                                                           
Brasil como garantir a segurança do paciente, por força da inexistência de salvo-conduto; x) A 
concessão do asilo decorreu de uso de uma prerrogativa do Governo Brasileiro, não exprimiu a 
concretização de eventual direito potestativo, supostamente em favor do paciente; y) É a própria 
segurança e incolumidade do paciente que exige a forma cautelosa com a qual as autoridades 
brasileiras têm tratado o assunto; z) A autoridade impetrada cumpre, rigorosamente, todos os 
comando constitucionais que informam a matéria, a exemplo da não-intervenção (respeitando o fato 
de que o Governo da Bolívia não ratificou a convenção de Caracas), da prevalência dos direitos 
humanos (zelando pela integridade do paciente que se encontra em nossa Embaixada), da solução 
pacífica dos conflitos (negociando incessantemente com as autoridades bolivianas) e da concessão 
do asilo político (do que faz prova a Nota nº 361 da Embaixada do Brasil em La Paz ao Ministério das 
Relações Exteriores do Estado Plurinacional da Bolívia)”. Parecer disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/hc-117905-primeiro-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
225 O argumento encontra-se na página 24 do parecer. Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/hc-
117905-primeiro-hc-extraterritorial.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
226 Alguns dos argumentos utilizados pela Procuradoria-Geral da República foram os seguintes: “1) 
que o governo brasileiro, enquanto estado asilante, não poderia ser culpado pelo prolongamento do 
asilo, em razão do disposto na Convenção de Caracas, mais especificamente em seu art. XIV; 2) que 
não se pode concluir ter havido “violência ou coação” na liberdade de locomoção em razão da 
conduta daquela apontada como autoridade coatora; 3) que a Suprema Corte brasileira não poderia 
obrigar governo estrangeiro a conceder salvo-conduto ao paciente;” Parecer disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-hc-roger-pinto-molina.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
227 O argumento encontra-se na página 09 do parecer. Disponível em: 
http://s.conjur.com.br/dl/parecer-pgr-hc-roger-pinto-molina.pdf . Acesso em: 08.01.2017. 
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A concessão de Habeas Corpus dar-se-á, de acordo com o art. 5º, LXVIII, da 

Constituição Federal, sempre que “alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder”. Logo, o remédio constitucional, para ter eficácia, deverá preencher alguns 

requisitos. Primeiro, a Suprema Corte brasileira só teria competência para analisar o 

caso se a coação partisse de uma autoridade brasileira; segundo, a coação deveria 

estar relacionada à liberdade de ir e vir do paciente, no caso, o senador. 

Quatro indagações são inevitáveis para o deslinde da questão: 1º) o 

Supremo Tribunal Federal teria jurisdição sobre a embaixada brasileira em La Paz? 

2º) A demora na concessão do salvo conduto constituiria, por si, uma ilegalidade ou 

abuso de poder imputável ao governo brasileiro?  3º) A suposta ilegalidade ou abuso 

de poder estariam afetando a liberdade de locomoção do Senador? 4º) uma decisão 

da Suprema Corte brasileira seria suficiente para, de forma eficaz, encerrar eventual 

ilegalidade por parte do governo brasileiro? 

A primeira indagação não pode ser respondida sem delimitarmos o alcance 

do termo “jurisdição”. O art. 16 do Código de Processo Civil brasileiro dispõe: “A 

jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, 

conforme as disposições deste Código.” Em se tratando de matéria penal, por sua 

vez, o código penal dispõe, em seu art. 5º, que “Aplica-se a lei brasileira, sem 

prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido 

no território nacional.” 

Percebe-se, por oportuno, que a aplicação da lei deve estar relacionada com 

a consciência de território nacional. Vale dizer, uma lei produzida pelo Brasil, via de 

regra, somente terá efeitos em território brasileiro. Assim, uma decisão judicial 

brasileira só poderá ter efeito imediato em território nacional. Em território 

estrangeiro, deverá ser-lhe concedido o exequatur para que se torne exigível. E o 

que dizer de um local situado em território estrangeiro, mas que é protegido pela 

inviolabilidade diplomática? A Embaixada de um país em outro, como se sabe, não é 

a extensão do território do país acreditante, uma vez que superada a teoria da 

extraterritorialidade228. A Embaixada brasileira em La Paz, por conseguinte, não é 

uma extensão do território brasileiro na Bolívia. 

                                                           
228 MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. Privilégios e Imunidades diplomáticos. Brasília. Instituto Rio 
Branco. Fundação Alexandre de Gusmão. 2002. Pág. 44. 
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Apesar disso, não se pode reconhecer ao poder judiciário boliviano 

jurisdição sobre o território da Embaixada brasileira, nem muito menos estariam os 

atos praticados na sede da Embaixada imunes ao escrutínio de qualquer poder 

judiciário, seja ele nacional ou internacional. Assim, seria competente o poder 

judiciário brasileiro, mas de forma limitada, para manifestar-se sobre os atos 

praticados em sede de legação brasileira no exterior, uma vez que ligados ao poder 

de decisão emanado diretamente do governo brasileiro. A extensão desse escrutínio 

dependeria da qualidade do ato administrativo praticado, se discricionário ou 

vinculado. 

  A título comparativo, o Código Penal, em seu § 1º, art. 5º, dispõe que  

“para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional 
as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço 
do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves 
e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se 
achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.”  
 

Ora, se uma aeronave ou embarcação brasileira de natureza pública recebe 

o alcance da lei penal, não haveria razão para desconhecer o poder jurisdicional do 

Brasil em uma embaixada sua. 

Sobre a demora na concessão do salvo conduto, haveria uma atitude ilegal 

imputável ao governo brasileiro que pudesse ser sanada por um ato da Suprema 

Corte? O centro da questão reside na consideração sobre a real possibilidade de o 

governo poder fazer algo que conduzisse à obtenção do salvo conduto. Essa 

obrigação apenas surgiria em caso de existir algum ato administrativo de natureza 

vinculada que devesse ser praticado pelo estado-administração. Como a concessão 

de salvo conduto é uma prerrogativa do estado territorial, não caberia ao governo 

brasileiro tomar qualquer atitude no sentido de obrigar a Bolívia a conceder o 

instrumento que garantiria ao Senador Pinto Molina sair do país em segurança. 

Qualquer ação que pudesse ser realizada pelo Brasil, como o ingresso em cortes 

internacionais ou exercício de pressão política internacional para a obtenção das 

garantias à saída do senador, situam-se dentro da discricionariedade administrativa, 

o que deixaria margens bastante estreitas para atuação do poder judiciário. 

A atitude do Brasil não foi no sentido de privar a liberdade do Senador, mas 

de proteger sua integridade física ao conceder o asilo diplomático. Embora 

eventualmente criticável a inércia do país em resolver o impasse com o governo 

boliviano, não se poderia afirmar ser o Governo brasileiro autoridade coatora, a 
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menos que estivesse impedindo a saída do senador de sua embaixada, fato esse 

não imputável ao país. 

Por fim, mas não menos importante, uma decisão da suprema corte 

brasileira não teria o condão de por fim ao asilo, a menos que fosse, em caso 

extremo, no sentido de entregar o senador ao Governo boliviano. O governo não 

poderia ser obrigado a conceder veículo com placas diplomáticas para trazer o 

senador ao Brasil em razão de constituir-se em flagrante intromissão em assuntos 

internos da Bolívia, vale dizer, que se a solução para o encerramento de asilo 

diplomático fosse a condução do asilado em veículo com placas diplomáticas, o 

instituto do salvo-conduto seria letra morta. Para que um país precisaria pedir salvo 

conduto a outro se poderia retirar eventual asilado em carro com placas 

diplomáticas? 

Apesar disso, o raciocínio não autoriza dizer que a Bolívia estava 

desobrigada a fornecer o salvo-conduto, embora não houvesse ratificado a 

convenção de Caracas. Ocorre que o asilo diplomático não existe apenas a título da 

referida Convenção, existe como prática antiga do direito internacional, respeitada e 

utilizada mesmo por países que não lhe são signatários. Por conseguinte, a 

concessão do salvo-conduto é medida legal que deveria ter sido realizada pelo 

governo do Estado Plurinacional da Bolívia, como ato de respeito ao instituto do 

asilo diplomático e às relações de amizade entre os dois países. Em não tendo sido 

realizado, caberia apenas o ingresso do Brasil em cortes internacionais para 

questionar a recusa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Discutir direito internacional ainda demonstra-se atividade desafiadora. 

Apesar de sua inegável importância, o ceticismo está presente em parte dos juristas, 

frequentemente tendentes a negá-lo em razão da inexistência de uma autoridade 

supranacional a quem se possa recorrer quando da quebra de alguma regra 

internacional. As questões práticas da contemporaneidade, porém, têm demonstrado 

que as relações internaionais, mesmo que ainda envoltas em algum grau de 

anarquia, necessitam do direito como instrumento legitimador das ações dos 

estados. Desrespeitar regras tem forte custo político, que não pode ser suportado 

por nenhuma potência mundial sem claros prejuízos para sua confiabilidade e 

desenvolvimento futuro. 

O contexto atual, ao buscar a centralidade do ser humano como 

conseqüência inescapável, tornou necessária a releitura de diversos conceitos há 

muito difundidos pelo direito das gentes. Não é mais possível enxergar a soberania e 

a não-intervenção como princípios absolutos, apesar de sua importância enquanto 

postulados de defesa das nações, especialmente das menos favorecidas, contra 

intervenções e imperialismos. A prevalência dos direitos humanos, sobretudo pós-

Segunda Guerra Mundial, é que se demonstra um princípio cuja observância deve 

ser imperativa. 

A discussão a respeito do asilo diplomático espelha a necessidade de 

profunda reflexão sobre a evolução do direito internacional hodiernamente. 

Concomitantemente, a temática envolve uma reflexão sobre conceitos basilares para 

o direito internacional, colocando em aparente choque os postulados da soberania, 

da não-intervenção e da prevalência dos direitos humanos, todos eles insertos na 

Constituição Federativa de 1988.  

A concessão de asilo diplomático não é um dado novo para o 

internacionalismo brasileiro, pelo menos desde a República da Espada que o Brasil 

já se viu envolvido em situações nas quais teve de respeitar ou cobrar respeito à 

concessão de asilo em Embaixadas brasileiras no exterior. O fato de a atual 

constituição ter alçado a concessão de asilo político, da qual o asilo diplomático é 

espécie, a um princípio constitucional, bem como de ter considerado a prevalência 

dos direitos humanos como de observância obrigatória nas relações internacionais 
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do país, constitui característica fundamental na forma como o Brasil deve portar-se 

ao tratar de assuntos externos. 

Os direitos humanos, na ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 

1988, não podem ser considerados como elemento sujeito a conveniências políticas. 

Sua prevalência deve pautar-se pela firme convicção de obrigatoriedade, mesmo 

quando a política indique ganhos imediatos aparentemente maiores. O asilo 

diplomático insere-se nesse contexto para ter seus conceitos revisitados. Se a 

convenção de Caracas de 1954 o definia como uma faculdade do estado, cuja 

negativa não necessitava ser justificada, a Constituição Brasileira impõe uma 

releitura para afastar do ato administrativo qualquer caráter de discricionariedade. 

Preenchidos os requisitos para a obtenção do asilo diplomático, deve o Brasil 

concedê-lo, ainda que contrarie um parceiro internacional de peso, por sua 

obrigação constitucional de fazer prevalecer os direitos humanos em suas relações 

internacionais. 

Certamente que não se quer afirmar que todo aquele que bata as portas de 

uma Embaixada brasileira terá o direito de ali adentrar para asilar-se. É 

indispensável a caracterização da perseguição de natureza política àquele que 

solicita o instituto. A delimitação de uma perseguição política não é fácil, fazendo 

com que o ato concessivo possa gerar dúvidas. Apesar disso, a própria Suprema 

Corte do país, ao analisar casos de extradição, já informa parâmetros para elucidar 

o que venha a ser um crime de natureza política. De igual forma, o Itamaraty, em 

pareceres de seus consultores jurídicos, também busca esclarecer o delito político, 

demonstrando a preocupação histórica da Casa de Rio Branco com a juridicidade de 

suas decisões. O que se deve ter por certo é afastar qualquer conveniência 

meramente política do estado ao debruçar-se sobre uma solicitação de asilo 

diplomático. 

Em primeiro lugar, porque a soberania não é um valor absoluto, não pode 

servir de esteio para se negar a proteção aos direitos humanos. Em segundo lugar, 

porque a não intervenção estará sempre preservada se a ação tomada tiver por 

suporte o direito internacional. A não-intervenção jamais poderá significar indiferença 

a violações de direitos humanos e não resta a menor dúvida a respeito da 

qualificação do asilo diplomático como um instrumento de proteção e defesa de 

indivíduos perseguidos. 
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Não há como qualificá-lo de forma distinta. A perseguição política fatalmente 

pode levar a desrespeito aos direitos humanos, com inevitável prejuízo à integridade 

física de eventuais asilados, mormente em contextos de conflitos intranacionais, 

característica, conforme visto alhures, bastante recorrente nos casos hodiernos de 

violação de direitos. O asilo diplomático deve situar-se, por conseguinte, como um 

direito do indivíduo, ainda que em oposição às conveniências políticas dos estados 

envolvidos. 

A presença ativa do Brasil, com representações diplomáticas em todos os 

continentes, faz do país um interlocutor respeitado no cenário internacional. O 

contexto eleva a possibilidade de solicitações de asilo nas representações 

diplomáticas brasileiras mundo afora. Se historicamente o país já reconhecia o 

instituto como uma medida humanitária, a determinação constitucional de se 

observar a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais obriga o 

Brasil a cuidadosamente analisar as solicitações de asilo diplomático sob um viés 

eminentemente jurídico, sob pena de ferir a lei maior do país, a Constituição de 

1988, concedendo-o sempre que caractarizada a natureza política da perseguição.   
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