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1. Introdução 

 

Dentre os diversos motivos que levam famílias inteiras a saírem do seu país de 

origem, a perseguição política e religiosa, assim como a grave violação de direitos 

humanos estão entre as principais causas. De acordo com o relatório Global Trends 

publicado pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) em 2018, em todo o mundo 



68,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar em razão de perseguição, conflito 

ou violência generalizada. Nesse cenário, é mister a atuação dos organismos e Cortes 

Internacionais na proteção dos direitos humanos das famílias migrantes, em especial das 

crianças e adolescentes, enquanto sujeitos em desenvolvimento. 

Nesse ínterim, à luz do caso da Família Pacheco Tineo, se vislumbra a aplicação 

das normativas do Direito Internacional em prol da defesa dos direitos humanos e, de 

modo específico, da proteção internacional dos refugiados. A partir dessa perspectiva, a 

presente resenha tem o intento de abordar brevemente o alcance do princípio da não-

devolução no que tange o dever de proteção à família e às crianças, previsto na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos de 1969, bem como a importância da atuação da 

Corte Interamericana na garantia da efetividade das normas de direitos humanos. 

 

 

2. Caso Família Pacheco Tineo vs Estado Plurinacional 

da Bolívia 

 

Os fatos que culminaram no caso da família peruana Pacheco Tineo remontam ao 

início dos anos 1990, quando o Sr. Rumaldo Juan Pacheco Osco e sua esposa Fredesvinda 

Tineo Godos foram presos por supostos crimes de terrorismo durante o governo ditatorial 

Fujimori, no Peru. Após a soltura do casal em 1994, decidiram ir junto com suas duas 

filhas menores de 18 anos, Frida Edith e Juana Guadalupe, para a Bolívia, uma vez que 

tiveram conhecimento da expedição de um mandado de prisão contra eles devido a 

anulação do julgamento que os havia absolvido. 

Em outubro de 1995, o Sr. Pacheco Osco apresentou pedido de reconhecimento 

da condição de refugiado para o Estado da Bolívia perante a Comissão Nacional de 

Refugiados (CONARE), o qual foi reconhecido pelo Estado boliviano. Todavia, em 1998, 

o Sr. Pacheco Tineo assinou uma declaração de repatriação voluntária perante o Centro 

de Estudos e Serviços Especializados em Migração Involuntária (CESEM), perdendo, 

assim, sua condição de refugiado na Bolívia, porém não regressou ao Peru. 



Todavia, vale salientar que a Corte Interamericana, ao julgar o caso, questionou a 

voluntariedade da assinatura da declaração de repatriação, visto que a família relatou ter 

sofrido violações de direitos econômicos, sociais e culturais enquanto estava na Bolívia, 

sendo forçada a deixar o país. Então, no mesmo ano, a família partiu do território 

boliviano em direção ao Chile, onde foram reconhecidos como refugiados e tiveram seu 

filho, Juan Ricardo Pacheco Tineo, de nacionalidade chilena. 

Em 2001, a família decidiu retornar ao seu país de origem, o Peru, a fim de 

atualizar seus documentos profissionais, bem como gerenciar alguns investimentos que 

fizeram no país com vistas a possibilidade de conseguir um emprego. Contudo, foram 

avisados pelo advogado da família que os mandados de prisão contra eles não haviam 

sido revogados, o que implicaria no risco do Sr. e Sra. Pacheco voltarem à prisão. 

Diante dessa informação e com medo da perseguição política, a família tenta 

regressar ao Chile através do território boliviano. Ao passar a fronteira Peru-Bolívia sem 

possuir a entrada formalizada pelo controle migratório, foram impedidos de seguir para o 

Chile pelas autoridades da imigração boliviana. O Sr. Pacheco Tineo decidiu, portanto, 

solicitar novamente o reconhecimento da condição de refugiado, porém a Bolívia rejeitou 

o pedido de refúgio e expulsou a família do país de forma violenta, sem direito à 

assistência consular e ao devido processo legal, nem conferiu proteção às crianças ou 

garantiu o direito a recorrer da decisão denegatória. Desse modo, a família foi deportada 

de volta ao Peru, onde as crianças foram separadas dos pais, os quais acabaram presos 

outra vez. 

Em 2002, o Sr. e a Sra. Pacheco Tineo levaram o caso à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos alegando a violação de diversos direitos presentes na Convenção 

Americana de 1969, dentre os quais constam no relatório: i) direito de buscar e receber 

asilo; ii) princípio da não devolução; iii) direito de ser ouvido com as devidas garantias 

legais; iv) direito à proteção judicial; v) direito à integridade física e moral; e vi) proteção 

às crianças e família. A Corte admitiu o caso em 2004 e, após o trâmite do julgamento, a 

Comissão elaborou um relatório, publicado em 2011, no qual concluiu que o Estado da 

Bolívia era responsável pela violação dos direitos supracitados, condenando-o a fornecer 

reparação abrangente em favor dos membros da família Pacheco Tineo, incluindo 

indenização pelos danos materiais e imateriais sofridos. 

 



 

3. O alcance do princípio do non-refoulement e a 

proteção integral das crianças migrantes 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, dadas as consequências devastadoras da guerra, 

a sociedade internacional, por meio da celebração de tratados e convenções, positivou 

diversos costumes e princípios internacionais com vistas à proteção dos direitos humanos, 

bem como do direito internacional dos refugiados. Em consonância com o que define o 

artigo 1° da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, promulgada no 

Brasil pelo Decreto Nº 50.215 de 1961, refugiado é toda pessoa que: 

 

[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opiniões políticas, encontra-se fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade encontra-se fora do país no qual tinha sua residência habitual em 

consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 

voltar a ele. (BRASIL, 1961, s/p, grifo nosso) 

 

Contudo, o conceito de refugiado presente na Convenção ainda apresentava 

algumas limitações, por sua vez superadas com o advento da Lei Nº 9.474 de 1997, que 

definiu os mecanismos de implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil 

e estendeu o reconhecimento da condição de refugiado ao indivíduo que “devido à grave 

e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país. ” (BRASIL, 1997, s/p) 

A partir dessa acepção, segundo o professor Jahyr-Philippe Bichara (2019, p.13), 

o estatuto caracteriza a condição de refugiado com base na violência praticada contra uma 

pessoa em razão de sua raça, política, religião, status social, ou até mesmo sua 

nacionalidade. Desse modo, ainda conforme Bichara (2019), o temor da perseguição é o 

motivo que leva ao deslocamento desse tipo de migrante, visto que sua permanência em 

seu país de origem tornou-se inviável ou impossível para sua própria segurança. 

Diante desse contexto, evidencia-se que a migração pela via do deslocamento 

forçado implica em consequências extremamente traumáticas e perigosas para os 



migrantes, em especial para as crianças e adolescentes que, acompanhadas ou não de seus 

pais, são submetidas a situações de extrema vulnerabilidade, muitas vezes sem qualquer 

documento de identificação e totalmente privadas dos seus direitos fundamentais à saúde, 

educação e, inclusive, à convivência familiar em um ambiente saudável ao seu pleno 

desenvolvimento (CAETANO, 2012, p. 92). 

Nesse sentido, considerando o crescente fluxo migratório motivado por 

perseguição, conflito ou violência generalizada entre Estados ou do próprio Estado em 

relação à sua população, como ilustra o caso da Família Pacheco, o período pós-guerra 

foi marcado por esforços para a consolidação de um Direito Internacional dos Refugiados 

que, por sua vez, possui dentre os seus princípios basilares o non-refoulement (não-

devolução), consagrado no artigo 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951. 

De acordo com o princípio do non-refoulement, um Estado não deve obrigar uma 

pessoa a retornar a um território onde possa estar exposta à perseguição, de modo que a 

sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçadas. Nesse fulcro, é mister o reconhecimento da 

natureza jus cogens do princípio do non-refoulement, tendo em vista que, dessa forma, 

segundo a pesquisadora da ACNUR Bruna Vieira de Paula (2006, p. 51): “os Estados 

estão impedidos, tanto individualmente, como coletivamente, de violarem, em qualquer 

circunstância, essa norma”. 

Ainda, para Bichara (2019, p. 22), a extensão da aplicação do referido princípio 

abrange toda pessoa que sofre um tipo de perseguição no seu país originário, mesmo que 

tenha cometido uma infração no Estado hospedeiro, pois considera-se que deve 

prevalecer o costume do acolhimento humanitário, com vistas na defesa dos direitos 

humanos da pessoa refugiada. Contudo, há uma limitação legal prevista no artigo 32 da 

Convenção de 1951, o qual estabelece que não poderá invocar o princípio da não-

devolução aquele que seja considerado, por razões fundadas, um perigo para a segurança 

do país onde se encontra ou que, tendo sido objeto de uma condenação definitiva por um 

delito particularmente grave, constitua uma ameaça para a comunidade do país. 

Nessa conjuntura, à luz do caso da Família Pacheco Tineo, é de suma importância 

tratar acerca das diretrizes da proteção internacional conferida às crianças em situação de 

refúgio, aqui considerada “criança” todas as pessoas com menos de 18 anos de idade. 



Antes disso, é imperioso destacar dois dispositivos que são basilares para a 

proteção internacional dos Direitos da Criança. Em primeiro lugar, o dever de proteção 

decorre do artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, o qual 

versa que “toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor 

requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado”, consolidando o dever de todos 

em proteger os direitos de toda e qualquer criança, sem discriminação de nenhuma 

natureza. 

Em segundo lugar, o artigo 2 da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 

também aborda a obrigação dos Estados de respeitar e assegurar os direitos de cada 

criança em sua jurisdição. Além disso, o artigo 3 da mesma Convenção traz o dever do 

Estado em sempre considerar o melhor interesse da criança em todas as ações em que 

essa seja parte. 

Desse modo, em se tratando das diretrizes relativas às crianças solicitantes de 

refúgio, a ACNUR faz uma distinção entre as crianças acompanhadas, desacompanhadas 

e separadas: 

 

Toda criança tem o direito de fazer uma solicitação independente para obter o 

reconhecimento da condição de refugiada, sem importar se está acompanhada ou 

desacompanhada. “Crianças separadas” são as crianças separadas dos dois pais ou de seus 

cuidadores anteriores, legais ou costumeiros, mas não necessariamente de outros 

parentes. Por outro lado, as “crianças desacompanhadas” são aquelas que foram separadas 

dos dois pais e de outros parentes, e não têm um adulto responsável por cuidar delas, por 

lei ou costume (ACNUR, 2009, s/p). 

 

As diretrizes da ACNUR (2009) apontam ainda que, mesmo muito nova, é direito 

da criança expressar seus pontos de vista em todas as questões que a afetem, inclusive de 

ser ouvida em todos os processos judiciais e administrativos, pois assim como a criança 

pode ter sua condição de refugiada derivada do reconhecimento de um dos pais, também 

é possível que um dos pais o obtenha com base na condição de refugiado de seu filho ou 

filha. 

Nessa perspectiva, o caso da Família Pacheco Tineo trata de questões deveras 

pertinentes no que diz respeito à extensão do princípio da não devolução em prol da 

proteção da criança refugiada, visto que, além das crianças terem sido separadas de seus 

pais em razão da violação do referido princípio, as mesmas não foram ouvidas 



judicialmente de modo a preservar seu melhor interesse, bem como não foi garantido seu 

direito à solicitação de refúgio, independentemente das condições de seus pais. 

 

 

3.1. A atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em prol dos 

direitos da criança 

 

Nesse cenário, é salutar destacar a atuação da Corte Interamericana na aplicação 

do Direito Internacional em prol da defesa dos direitos da criança. Em sede de sentença, 

a Corte reconheceu que a expulsão da família Pacheco Tineo implicou na violação do 

direito à proteção da família e os direitos dos meninos e meninas, bem como considerou 

que o direito de proteger a família e de nela viver, previsto no artigo 17 da Convenção 

sobre Direitos da Criança de 1989, recai sobre o dever do Estado de não apenas dirigir e 

implementar medidas de proteção à infância, mas também de favorecer amplamente o 

desenvolvimento e fortalecimento do núcleo familiar. 

Nessa senda, a Corte concluiu que a separação dos filhos da família constituiu 

uma violação dos referidos direitos, visto que o Estado da Bolívia tinha o dever de zelar 

pelo melhor interesse da criança, pelo princípio da não devolução e pelo princípio da 

unidade familiar, os quais exigiam que as autoridades da imigração, primeiramente, 

esgotassem todos os meios de informação disponíveis para determinar a condição dos 

migrantes e, assim, averiguar o cabimento da expulsão. 

Portanto, a importância da atuação da Corte se revela à medida em que reconhece 

a criança enquanto um sujeito de direitos que não está limitado aos direitos de seus pais, 

assim como realiza um diálogo entre normativas internacionais distintas, como a 

Convenção Americana de 1969, a Convenção sobre Direitos da Criança de 1989 e o 

Estatuto dos Refugiados de 1951, de modo a promover uma rede de proteção integrada 

destinada às crianças em situação peculiar de refúgio. 

 

 



4. Considerações Finais 

 

Em suma, embora o precedente da Corte Interamericana em análise seja 

considerado um caso emblemático na proteção internacional dos refugiados, também se 

revela marcante no que diz respeito à proteção dos direitos da criança, uma vez que 

demonstra o quão precário é o tratamento internacional concedido pelos Estados às 

crianças migrantes e o quanto tais sujeitos ainda são considerados objetos condicionados 

aos direitos dos seus genitores. 

Sendo assim, a defesa dos direitos humanos deve perpassar todos os grupos 

sociais, incluindo as crianças que, por sua vez, ostentam uma condição especial de sujeito 

em desenvolvimento. Nessa perspectiva, é mister que a família, a sociedade e os Estados, 

bem como seus organismos internacionais, atuem de modo a promover o melhor interesse 

da criança e assegurar a tais indivíduos um desenvolvimento pleno junto à sua família e 

à uma comunidade que possa chamar de sua. 
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