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“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança” 

 

 

Renato Russo e Flávio Venturini (Mais uma Vez
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RESUMO 

 

A necessidade que a comunidade globalizada tem de solidariamente conceder refúgio tem se 

mostrado presente desde a antiguidade, em função dos momentos intercalados de guerra e 

paz, gerando o deslocamento de pessoas em busca de locais seguros. Essa busca, no entanto, 

confronta-se com o conceito tradicional de soberania e com o estereótipo construído a partir 

dos grandes deslocamentos em massa no século XX de que os refugiados são elementos 

indesejáveis. A evolução do conceito de refugiado e da sua proteção no cenário global cumpre 

um papel essencial na construção e garantia dos Direitos Humanos. No Brasil, a evolução 

dessa proteção se faz presente, ainda muito além do ideal, considerando a maior crise 

humanitária dos últimos 70 anos causada pela guerra na Síria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Refúgio, Direito Internacional, Direitos Humanos, Cidadania, Síria. 
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ABSTRACT 

 

The need that the globalized community has to jointly grant refuge has been present since 

ancient times due to the interspersed moments of war and peace, generating the displacement 

of people searching for secure places. This quest, however, confronts the traditional concept 

of sovereignty and the stereotype constructed based on great mass displacements in the 

twentieth century that refugees are undesirable elements. The evolution of the concept of 

refugee and its protection in the global scenario plays an essential role in the construction and 

guarantee of Human Rights. In Brazil, the evolution of this protection makes itself present, 

still far beyond the ideal, considering the greatest humanitarian crisis of the past 70 years 

caused by the Syrian Civil War. 
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INTRODUÇÃO 

 

Constitui objeto deste trabalho o histórico, evolução e o processo de consolidação da 

proteção internacional e nacional aos refugiados, que não é um desafio exclusivo dos 

exemplos recentes como no caso da Síria1 ou de Mianmar2. Entender a importância da 

proteção a essas pessoas que deixam suas vidas para trás e buscam abrigo em lugares com 

costumes, idioma e cultura muitas vezes distintos de seu país de origem já é um indicativo das 

dificuldades enfrentadas pelas mesmas. Acolher o outro e enxergá-lo como igual não é 

somente um ato de solidariedade, mas um ato humanitário.  

A mobilidade humana em si é prévia ao conceito de “Estado”, e hoje, pela 

diversidade de meios de locomoção, as pessoas podem se mover mais rapidamente e percorrer 

maiores distâncias, e nem sempre o fazem por vontade própria. O número de refugiados vem 

aumentando, “superando, em proporção, a taxa de crescimento da própria população 

mundial.”3 

A migração, incluindo suas diversas facetas, é objeto de desafio às políticas públicas 

nacionais e internacionais. De acordo com o último livro de estatísticas do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR (2015)4, a população total alvo de 

preocupação do ACNUR era de mais de 63 milhões de pessoas. Desse contingente, 

aproximadamente 16 milhões são refugiados ou pessoas em situações assemelhadas. Pessoas 

que foram forçadas a se deslocar devido a violações maciças dos direitos humanos, guerras, 

perseguição racial, religiosa, política, dentre outros motivos.  

Não é simples, no entanto, compreender a jornada do Refúgio até aqui, visto que o 

tema perpassa o Direito Humanitário, os Direitos Humanos e o Direito Internacional de 

maneira ampla, além das construções dos conceitos de Estado, Soberania e Relações 

Internacionais na forma como os conhecemos hoje.   

                                                 
1 Com início em 2011 em reação à insatisfação e manifestações contra o regime de Bashar al-Assad a guerra 

civil na Síria já havia feito mais de 400 mil mortos, 6 milhões de deslocados internos e mais de 5 milhões de 

refugiados (dados de abril de 2017 segundo o ACNUR). 
2 A perseguição à minoria muçulmana rohingyas começou em agosto de 2017 após um ataque desse grupo contra 

instalações de segurança de Mianmar. A minoria não é reconhecida como cidadã do país e acredita-se que por 

trás da retaliação ao ataque exista um desejo de limpeza étnica. Em outubro a quantidade de refugiados 

rohingyas que fugiu para Bangladesh já superava 600 mil, e a ONU classificou a situação como uma 

“emergência humanitária e crítica”.  
3 Refúgio no Brasil : caracterização dos perfis sociodemográficos dos refugiados (1998-2014) / João Brígido 

Bezerra Lima ... [et al.]. – Brasília : Ipea, 2017. P. 11 
4 Disponível em: http://www.unhcr.org/statistics 
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O Direito Internacional dos Refugiados se expandiu de forma paralela aos Direitos 

Humanos, fenômeno esse recente, relacionado às duas grandes guerras do século XX. “A 

Carta da ONU e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 iniciaram o processo de 

positivação e universalização dos direitos do homem, até então desconhecido na história” 

(JUBILUT, 2007, p.13). Esses direitos começaram a se materializar na forma de instrumentos 

jurídicos internacionais de forma gradual, apesar de determinados entraves. Além disso, por 

ser o Direito Internacional descentralizado, não há como se impor aos Estados que assumam o 

compromisso de aderir às convenções e consequentemente abrigar refugiados. O tema 

depende inteiramente da cooperação internacional.5 

O processo de internacionalização dos direitos humanos afetou a soberania dos 

Estados no conceito tradicionalmente estabelecido, no qual cada Estado era responsável por 

si, sem que houvesse nenhuma interferência externa. Esse conceito foi sendo moldado com a 

transformação constante das relações internacionais, devido à globalização, e com isso o 

critério de legitimidade de cada país passou a ser medido também pelo nível de respeito aos 

direitos humanos para com os seus cidadãos. “Esses direitos essenciais são aqueles dos quais 

o ser humano é titular em função de uma construção histórica que buscou assegurar proteção à 

dignidade humana, característica inerente aos seres humanos, e que todos possuem 

simplesmente por serem humanos.” (JUBILUT, 2007, p.51) 

Contudo, conceito de tradicional de soberania no qual havia pouco espaço para o 

direito internacional em conjunto com a aversão histórica por “estrangeiros” de modo geral, 

torna o tema mais complexo e faz com que haja pouca cooperação, principalmente em países 

tradicionalmente xenófobos.  

Resta, por fim, tentar entender como essa problemática surge e o que fazer para que 

as crises humanitárias em relação a refugiados sejam cada vez menos um problema 

internacional.  

  

 

 

                                                 
5 4.º parágrafo preambular da Convenção de 51: “Considerando que da concessão do direito de asilo podem 

resultar encargos excepcionalmente pesados para alguns países e que a solução satisfatória dos problemas cujo 

alcance e natureza internacionais a Organização das Nações Unidas reconheceu, não pode, portanto, ser obtida 

sem cooperação internacional”. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS HISTÓRICOS E O INSTITUTO DO REFÚGIO 

 

1. 1 Contexto Histórico 

 

A fim de introduzir o tema dos refugiados dentro do contexto histórico, cabe 

perpassar a construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos que cresceu 

concomitante ao Direito dos Refugiados, fato que está intimamente ligado à evolução e 

expansão deste último (assunto que será aprofundado adiante). 

Nesse ínterim, vale ressaltar que a internacionalização dos Direitos Humanos é um 

fenômeno recente, cuja consolidação ocorreu após o término da segunda guerra mundial com 

a Carta da Organização das Nações Unidas – ONU e a Declaração dos Direitos Humanos de 

1948, que consagraram a mundialização desses direitos pela positivação através de 

Convenções, Tratados e outros instrumentos do Direito Internacional. 

A problemática dos refugiados percorre toda a história humana, podendo ser 

mencionados alguns episódios emblemáticos que marcaram o tema.6 Em 1492 os judeus 

foram expulsos da atual Espanha devido à reconquista da região pelos turcos e a consequente 

política de europeização do reino unificado de Castela e Aragão, “que levou à expulsão da 

população apátrida, não totalmente assimilada e que contabilizava 2% do total da população, 

em função de esse reino ter a unidade religiosa como uma de suas bases constitutivas.” 

(JUBILUT, 2007, p.23) 

Além dos judeus, quatro outros grupos tiveram históricos semelhantes: i) os 

muçulmanos expulsos da mesma região durante o século XVI; ii) os protestantes dos países 

baixos mais uma vez por razões religiosas em prol do ideal de homogeneidade ideológica; iii) 

os huguenotes quando em violação do Édito de Nantes o Rei Luís XIV determinou a 

conversão religiosa de toda a população ao catolicismo; iv) por fim, para manter a unidade 

religiosa da Grã-Bretanha, puritanos, quakers e católicos irlandeses foram expulsos da 

Inglaterra.  

De toda forma, a postura internacional quanto ao problema dos refugiados era vista 

como um problema pontual, que eventualmente seria sanado de forma natural. As pessoas em 

situação vulnerável fugindo de perseguições, segundo Hannah Arendt eram vistos como 

“elementos indesejáveis” (ARENDT, 1989, p. 302), e dentro do cenário internacional havia a 

recusa em tratar a questão como sendo algo permanente.  
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Com o início da Revolução Russa e a consequente fuga de milhões de russos de seu 

país, e posteriormente com as duas grandes guerras, o mundo se viu obrigado a voltar a sua 

atenção para o problema dos refugiados devido ao deslocamento em massa de pessoas em 

busca de locais seguros em proporções não antes vistas. 

Na URSS formada pós-revolução Bolchevique grande parte da população deixou o 

país pois sofriam perseguições ou se sentiam ameaçadas de alguma forma. Dentro desse 

contexto, a Liga das Nações, provocada pela Cruz Vermelha, “estabeleceu, em 1921, o Alto 

Comissariado para os Refugiados Russos. Teve início aí a proteção internacional aos 

refugiados.” (JUBILUT, 2007, p.74) Com o tempo, percebeu-se que o problema não era 

somente com os refugiados russos, e foram feitas então modificações em sua atuação para a 

ampliar o rol de pessoas a serem protegidas. 

Em 1929, alterações estruturais foram realizadas para que o Alto Comissariado 

passasse a ser subordinado à Liga das Nações, devido ao prazo de duração previamente 

estipulado para o mesmo, que encerrou suas atividades em 1931. Assim, em 1930, com o 

falecimento do Dr. Nansen7, foi criado pela Liga das Nações o Escritório Nansen para os 

Refugiados. Por esse órgão foi feita a Convenção de 1933, importante instrumento jurídico no 

histórico de consolidação do instituto do Refúgio, a qual abordou em seu texto o princípio do 

non-refoulement, “que consiste na proibição da devolução do solicitante de refúgio e/ou do 

refugiado para território no qual sua vida ou integridade física corram perigo”. (JUBILUT, 

2007, p.76) 

Nesse mesmo momento histórico, o nacional-socialismo ganhava força na Alemanha, 

e junto com ele se propagava o antissemitismo. Segundo Hannah Arendt, 

 “Durante mais de cem anos o antissemitismo havia, lenta e gradualmente, penetrado 

em quase todas as camadas sociais em quase todos os países europeus, até emergir 

como a única questão que podia unir a opinião pública.” (ARENDT, 2002, p. 53) 

 

                                                 
7 “Dr. Nansen comandava as atividades do Alto Comissariado: “Foi escolhido para comandar as atividades deste 

órgão o Dr. Fridtjof Nansen, de origem norueguesa, que desempenhou papel de grande relevância para o 

desenvolvimento institucional do refúgio, pois conseguiu viabilizar soluções para os refugiados sob sua égide, 

além de criar um documento específico de identificação para os refugiados, o passaporte Nansen.” (JUBILUT, 

2007, p.75) 
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Com esse instinto de perseguição sendo propagado, os judeus passaram a ser a 

principal preocupação internacional no que diz respeito ao Refúgio, tendo em vista a 

hecatombe que se tornou a Segunda Guerra Mundial. 

Com a demonstração de horrores que foi tal guerra, em 1947 a ONU abraçou a causa 

do Refúgio, com a Comissão Preparatória da Organização Internacional para Refugiados, 

como uma prévia à Organização Internacional para Refugiados, que entrou em vigor em 1948 

encaminhada pelo bom trabalho da Comissão Preparatória. A Organização tinha como 

objetivo “(1) identificação, registro e classificação dos refugiados, (2) auxílio e assistência, 

repatriação, proteção jurídica e política, (3) transporte e reassentamento e (4) restabelecimento 

de refugiados.” (JUBILUT, 2007, p.79) Além disso, a Organização inovava ao incluir pela 

primeira vez os deslocados internos na definição do termo “refugiado”. A OIR finalizou sua 

atuação em 1952, por ter sido criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados [ACNUR] em 1950, sendo esse um órgão autônomo. É ele que ainda hoje atua na 

proteção dos Refugiados. 

No que concerne à Primeira Guerra Mundial, Eric Hobsbawn fala que “Numa 

estimativa por cima, os anos 1914-22 geraram em 4 e 5 milhões de refugiados” 

(HOBSBAWN, 1917, p. 58). Com relação à Segunda Guerra Mundial, a característica da 

impessoalidade da guerra viabilizada em boa parte pela tecnologia gerou mortos e refugiados 

em proporções assustadoras: 

“Estimou-se que em maio de 1945 havia talvez 40,5 milhões de pessoas 

desenraizadas na Europa, excluindo-se os trabalhadores forçados dos alemães e 

alemães que fugiam diante do avanço dos exércitos soviéticos (Kulicher, 1948, pp. 

253-73). Cerca de 13 milhões de alemães foram expulsos das partes da Alemanha 

ocupadas pela Polônia e a URSS, da Tchecoslováquia e partes do Sudeste europeu 

onde haviam sido assentados. (Holborn, 1968, p.363).” (HOBSBAWN, 1917, p. 58) 

 

Esse fluxo também ocasionou preocupação em relação à segurança interna nos 

Estados que recebiam grandes números de refugiados e que não contavam com uma proteção 

institucionalizada. Ademais, somente a partir do século XX consolidou-se o sistema 

internacional de Estados-Nação de forma independente com o conceito de soberania e com 

regras próprias em cada Estado.  



14 

 

No entanto, nesse período em que se voltou a atenção para essa problemática, os 

órgãos institucionalmente criados a fim de gerir essa proteção eram direcionados para 

segmentos específicos e criados com a finalidade de tratar o problema somente naquele 

momento particular. O próprio órgão de proteção aos refugiados criado pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, 

bem como os outros que vieram antes dele, foram estabelecidos com um prazo para o seu 

funcionamento. 

Com o estabelecimento do ACNUR em 1950, teve início uma fase de maior proteção 

aos refugiados com a Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados e com o 

Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, que introduziram a sistematização do 

Direito Internacional dos Refugiados.  

Outra novidade à época foi referente à definição do status de refugiado, que antes era 

estipulado a partir de critérios coletivos. Era necessário ser parte de um determinado grupo 

perseguido em função de alguma caraterística coletiva – como se deu no caso dos judeus na 

Segunda Guerra Mundial, por exemplo – para que se determinasse o status de refugiado e 

fosse concedida a proteção. Posteriormente, passou a se considerar tanto o critério individual 

quanto o coletivo.  

Durante a configuração política de bipolaridade do mundo pós-guerra iniciou-se o 

período denominado Guerra Fria. A questão dos perseguidos de guerra, apátridas e refugiados 

foi tomada em proveito para uma propaganda política como um modo de tirar credibilidade 

do bloco contrário, a fim de demonstrar as vantagens do bloco cujo país pertencente acolhia 

os “necessitados”. A atenção era voltada para a guerra ideológica, e não para as pessoas em si, 

pois o foco era arrebatar adeptos do socialismo ou do capitalismo. Foi nesse período que se 

deu a fase inicial de universalização do instituto do refúgio. 

Durante o mesmo momento histórico, a Ásia e a África passavam pelo processo de 

descolonização. “O número de Estados internacionalmente reconhecidos como independentes 

na Ásia quintuplicou. Na África, onde havia um em 1939, agora eram cerca de cinquenta.” 

(HOBSBAWN, 1917, p. 337) Com isso, surgiu uma nova massa de refugiados oriundos do 

continente africano, em consequência da descolonização e dos conflitos surgidos dela.  

Já na década de 70, surgiu uma nova leva de refugiados oriundos da América Latina, 

devido às ditaduras que se instalaram nesse período em vários países, nas quais havia pouco – 
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ou nenhum – respeito aos Direitos Humanos. Por último, com a queda do muro de Berlim, 

adentrou-se a fase atual de proteção aos refugiados, a qual é permeada de incongruências. 

De acordo com a tabela da base de dados de populações do ACNUR em seu 

Statistical Yearbook de 20158 o total de refugiados, deslocados internos, pessoas em situação 

semelhante e outras pessoas de interesse do ACNUR totalizavam mais de 63.9 milhões de 

pessoas, tendo ocorrido um aumento de 42 milhões de pessoas em 10 anos.9 

Sendo assim, não resta dúvidas que o tema é de suma importância ainda hoje, 

devendo ser pensado de forma multidisciplinar, sendo o propósito desse trabalho o estudo do 

Refúgio e sua aplicação no Brasil. Em conjunto, o Direito Internacional Público, o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, e o Direito Humanitário devem ser entendidos em 

conjunto, na medida em que conflitos, violações de direitos humanos entre outros fatores são 

determinantes no crescimento do número de refugiados, que ao buscar abrigo em outros 

Estados, são recebidos não somente com base em questões humanitárias, mas também 

perpassa aspectos políticos e econômicos.  

Por fim, ressalta-se que o Brasil aprovou esse ano o novo Estatuto do Estrangeiro 

(Lei 13.445/2017), publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de maio, sendo que, 18 

trechos foram vetados pelo Presidente Michel Temer. A nova lei encontra-se em vacacio legis 

e trata dos direitos e deveres do migrante e do visitante no Brasil, bem como regula a proteção 

do brasileiro no exterior e a entrada e permanência de estrangeiros no país, sem prejuízo da 

aplicação da Lei 9.474 de 1997 que define os mecanismos para a implementação do Estatuto 

dos Refugiados de 1951.10 A nova lei teve origem no Projeto de Lei (PLS 288/2013) do 

senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB – SP) para substituir a Lei 6.815 de 1980 – o anterior 

Estatuto do Estrangeiro aprovado durante a Ditadura Militar.  

 

1.2 O Refúgio como Instituto 

A concessão de proteção no sentido de acolher estrangeiros perseguidos é uma 

prática que pode ser percebida historicamente desde a Grécia Antiga. No entanto, 

modernamente, com o processo de positivação e codificação de leis, percebeu-se a 

                                                 
8http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html acesso 

em 27 set. 2017. 
9 http://www.unhcr.org/464049e53.html acesso em 27 set. 2017. 
10http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/nova-lei-de-migracao-e-sancionada-com-vetos 

acesso em 27 set. 2017 

http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html
http://www.unhcr.org/464049e53.html
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/nova-lei-de-migracao-e-sancionada-com-vetos
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importância da positivação a fim de se estabelecer critérios e torna-lo um instituto mais eficaz. 

Faz-se necessário, no entanto, para que se compreenda o Refúgio na totalidade, a breve 

compreensão do “asilo”, sendo este mais antigo e mais abrangente. 

Com aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 pela 

Assembleia Geral da ONU foi estabelecido o instituto do “asilo” lato sensu no qual os 

conceitos de “asilo diplomático e territorial” e o “refúgio” estão contidos. A proteção 

positivada pela Declaração está no artigo 14: “Todo homem, vítima de perseguição, tem o 

direito de procurar e de gozar de asilo em outros países”. 

Quanto ao asilo, o papel de destaque da América Latina é reforçado pelo fato de que 

documentos regionais sobre Direitos Humanos tratam da matéria (Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem (1948) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). 

Além disso, cabe ressaltar a importância da Declaração de Cartagena, na qual estavam 

presentes em sua formulação representantes de dez governos latino-americanos e especialistas 

de 12 (doze) nacionalidades diferentes. A mesma inovou ao ampliar a definição de refugiado: 

Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua 

utilização na região é o que, além de conter os elementos  da  Convenção  de  1951  

e  do  Protocolo  de  1967,  considere  também  como  refugiados as pessoas que 

tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade  tenham  

sido  ameaçadas  pela  violência  generalizada,  a  agressão  estrangeira,  os  

conflitos  internos,  a  violação  maciça  dos  direitos  humanos  ou  outras  

circunstâncias  que  tenham perturbado gravemente a ordem pública.11 

 

Esse acréscimo na definição de refugiados veio da necessidade da ampliação dos 

motivos de concessão de refúgio, já que a Convenção de 51 é limitada – por ter sido elaborada 

sob a ótica do Direito Internacional Clássico – inclusive possuía uma restrição geográfica 

antes do Protocolo de 67 excluir essa limitação. A definição inicial inclui somente 3 requisitos 

para o reconhecimento do status de refugiado: a perseguição, o bem fundado temor, ou justo 

temor, e a extraterritorialidade. A definição ampliada está presente também na Convenção 

Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos (1969) e em decisões do 

Conselho da Europa. 

                                                 
11 Disponível 

em:http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumen

tos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena 
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Asilo e refúgio se assemelham pelo fato de ambos protegerem seres humanos que se 

encontrem em situação de perseguição e atuam de forma complementar pois, sendo o refúgio 

de caráter mais específico, o asilo pode ser aplicado nos casos não abrangidos pelo primeiro. 

Em muitos Estados não se faz a diferenciação entre asilo e refúgio, mas na maioria dos países 

latino-americanos incluindo o Brasil, esses dois institutos são tratados de forma distinta. 

O asilo consiste num instituto mais abrangente, “pelo qual um Estado fornece 

imunidade a um indivíduo em face de perseguição sofrida por esse em outro Estado.” 

(JUBILUT, 2007, p. 37) O instituto aparece pela primeira vez numa constituição em 1793, 

desenvolvido teoricamente por Hugo Grocius e inserida no artigo 120 da Constituição 

Francesa cujo texto declarava que o povo francês: “dá asilo aos estrangeiros exilados de sua 

pátria por causa da liberdade. Recusa-o aos tiranos”. 

Esse instituto vem sido usado principalmente pelos países da América Latina no 

âmbito político, e representa modernamente a discricionariedade do Estado de proteger 

pessoas que se encontrem sob sua jurisdição. Diz-se sob sua jurisdição, e não no seu território, 

pois o asilo pode ser concedido também de forma diplomática (não-territorial), quando o 

indivíduo a ser protegido encontra-se fora do território do país acolhedor mas em locais que 

são considerados extensões do território, como em embaixadas, por exemplo. A tradição 

latino-americana de concessão de asilo teve início no Tratado de Direito Penal de Montevidéu 

de 1889 e a partir de então esteve presente em inúmeros documentos, produzidos sob a égide 

da ONU12 e fez com que a América Latina tomasse um papel de destaque quando se trata do 

instituto do asilo no cenário internacional, sendo que alguns doutrinadores consideram que tal 

prática seria praticamente restrita aos países latino-americanos.  

Vale ressaltar que o Brasil adota a diferenciação entre Asilo e Refúgio, bem como a 

maior parte a América Latina o faz. Tendo sido o primeiro já tratado, passamos ao segundo. O 

instituto do Refúgio possui mais especificidades, sendo, dessa forma, menos abrangente. 

Assim como o asilo, possui caráter humanitário, e “visam à proteção da pessoa humana, em 

face da sua falta no território de origem ou de residência do solicitante, a fim de assegurar e 

garantir os requisitos mínimos de vida e de dignidade”. (JUBILUT, 2007, p. 43) 

                                                 
12 Convenção sobre Asilo (VI Conferência Pan-americana, Havana, 1928); Convenção sobre Asilo Político (VII 

Conferência Internacional Americana, Montevidéu, 1933); Declaração dos Direitos e Deveres do Homem sobre 

asilo territorial (IX Conferência Pan-americana, 1948); Convenção sobre Asilo Político (Montevidéu, 1939); e 

Convenção sobre Asilo Diplomático (X Conferência Interamericana, Caracas, 1954). 
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Possui também a característica de qualificação coletiva de um grupo, tendo essa 

necessidade de caracterização surgido na Revolução Russa, em face do grande número de 

pessoas perseguidas, o que tornou impossível a qualificação individual e a aceitação 

discricionária de cada Estado como manda o asilo. Dessa maneira, criou-se critérios para se 

conceder o “status” de Refugiado, bem como o surgimento de obrigações para os Estados que 

acolhem. Assim, após longa construção do instituto, consolidou-se na Convenção de 1951 

relativa ao Estatuto dos Refugiados sua definição: 

“Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer 

pessoa: 

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 

e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra 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 e se encontra 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.”13 

 

Esses são os cinco motivos de perseguição tradicionalmente concebidos para a 

concessão do status de Refugiado, o que está dentro do âmbito de discricionariedade de cada 

país já que essa proteção se dá no âmbito interno. Tal rol de motivos pode ser, inclusive, 

expandido, como ocorreu no Brasil, por exemplo, que adotou a “grave e generalizada violação 

de direitos humanos” como mais um motivo para o reconhecimento do status de refugiado.  

Ademais, para a definição de refúgio utiliza-se 3 critérios: “a perseguição, o bem 

fundado temor, ou justo temor, e a extraterritorialidade.” (JUBILUT, 2007, p. 45) O primeiro 

pode ser constatado quando há falha sistemática na proteção aos Direitos Humanos e a 

perseguição pode ocorrer tanto pelo Estado quanto por outros (apesar de alguns países da 

Europa só aceitarem a definição de Refúgio quando a perseguição é Estatal).  

O segundo critério, o bem fundado temor, possui aspectos objetivos e subjetivos. 

Quanto ao subjetivo, é certo que há variação de acordo com o indivíduo, já que não é algo que 

se possa mensurar ou mesmo uniformizar o quanto cada pessoa “teme”. Dessa forma, passou 

a se usar o critério objetivo para caracterizar o bem fundado temor, verificando-se no caso 

concreto a situação do Estado cujo indivíduo é proveniente, sendo o temor subjetivo já aceito 

                                                 
13 Art 1º da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 
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pelo simples fato do indivíduo ter solicitado refúgio. Ressalte-se que a perseguição não 

precisa se concretizar, basta o temor.  

No último critério, tem-se que o solicitante deve encontrar-se fora de seu país de 

origem. Tal exigência vem sendo mitigada, pois, existem uma quantidade grande de 

deslocados internos14 que se encontram em situações equiparadas às de refugiados e que não 

conseguem sair do país de origem, seja pela dificuldade de atravessar fronteiras, seja pela 

extensão de certos Estados.  

É importante frisar que ainda existem pessoas que se encontram em situações 

semelhantes às de refugiado, mas não conseguem ter esse status reconhecido, tendo em vista o 

conceito do instituto e seus critérios pré-estabelecidos citados acima. São duas as situações 

mais contundentes que provocam o deslocamento de pessoas mas que não se encaixa no 

refúgio: os atingidos por catástrofes naturais e as crises econômicas. 

O primeiro fator determinado por catástrofes naturais dá origem aos chamados 

“Refugiados Ambientais”, que sofrem devido à cinco principais causas: “(1) degradação da 

terra agriculturável, (2) desastres ambientais, (3) destruição de ambientes pela guerra, (4) 

deslocamento involuntário na forma de reassentamento e (5) mudanças climáticas” 

(JUBILUT, 2007, p. 169). Catástrofes como mudanças  drásticas  de temperatura,   

terremotos,   ciclones,   inundações,   enchentes   e   erosão   e   suas   consequências   

(desabamentos, soterramentos),  desmatamento,  desertificação, rompimento  de  barragens,  

acidentes nucleares e outros tipos de contaminação do ambiente levam pessoas a saírem de 

seus lares em busca de locais “habitáveis”.  

Além desses, outro grupo que busca refúgio mas que não é abrangido pelo conceito 

tradicional de refúgio são aqueles que deixam seus lares em função de problemas econômicos: 

os “migrantes econômicos” ou “refugiados econômicos” (JUBILUT, 2007, p. 30). Algumas 

correntes doutrinárias defendem inclusive que haja o reconhecimento dessas pessoas como 

refugiados por considerarem que a pobreza está intimamente ligada aos direitos humanos e à 

proteção dessas pessoas pois na maior parte do mundo é necessário se ter acesso às riquezas e 

formas monetárias de troca para se ter acesso aos direitos fundamentais.  

Por fim, apesar do instituto ainda possuir tal margem para inclusão da proteção de 

mais pessoas, o refúgio caracteriza-se também por possuir um órgão internacional de 

                                                 
14 37,494,172 milhões em 2015 em http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-

yearbook-2015-15th-edition.html acesso em 27 set. 2017. 

http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html
http://www.unhcr.org/statistics/country/59b294387/unhcr-statistical-yearbook-2015-15th-edition.html
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fiscalização que impõe-se sobre os Estados que concederem refúgio estabelecendo 

obrigações, e possui limitações – cláusulas de exclusão – para que esteja de acordo com os 

princípios e propósitos da ONU bem como do órgão específico (ACNUR).  

 

1.2.1 O reconhecimento do status de Refugiado 

Os cinco motivos internacionalmente aceitos para o reconhecimento do status de 

refugiado já listados acima (raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas) 

presentes tanto na Convenção de 1951 quanto em documentos posteriores guardam relação 

com a Revolução Francesa e os seus ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”.  

A liberdade encontra-se ligada à não-perseguição com base em algum desses motivos 

supracitados, sendo cada indivíduo livre para agir de modo independente sendo que, dentro do 

processo de Constitucionalização de direitos fundamentais, vários países positivaram tais 

direitos de forma expressa em suas constituições. No Brasil, tais direitos encontram-se no 

núcleo duro (imutável) da Constituição, presentes os direitos de liberdade de crença e o livre 

exercício dos cultos15, a livre expressão de atividades artísticas, científicas e de 

comunicação16, a livre locomoção no território nacional17 e ainda a prática do racismo é 

considerada crime inafiançável e imprescritível18. 

A igualdade é essencial para a assegurar a concessão do Refúgio, uma vez que trata-se 

de não discriminar o outro, uma vez que, independentemente de ser proveniente de outro país, 

falar outra língua ou possuir outras crenças, todos os seres humanos são iguais, e portanto 

possuem os mesmos direitos. Por fim, a fraternidade comporta a ideia de pluralidade e ainda 

da solidariedade, já abordada anteriormente, essencial para que diferentes culturas coexistam.  

Esses cinco motivos citados para o reconhecimento desse status de refugiado são 

melhor aceitos principalmente porque as violações a esses motivos ocorrem de modo mais 

frequente, principalmente quando combinados com graves e generalizadas violações aos 

Direitos Humanos, o que em muitos países é também reconhecido como um sexto motivo. A 

seguir, analisar-se-á de forma breve tais motivos de forma individual. 

                                                 
15 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º incisos VI e VIII 
16 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, IX 
17 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, XV 
18 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, XLII 
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Em primeiro lugar, a raça na atualidade possui um valor sociológico e antropológico e 

não propriamente científico quando se trata da humanidade, tendo em vista a constante 

miscigenação. Ademais, a ciência e a biologia de Darwin foram apropriadas de forma 

indevida durante a segunda guerra mundial no chamado Darwinismo Social na intentona de se 

criar uma “raça ariana pura”. Sendo assim, não se fala mais sobre raças, e os fundamentos 

quanto à discriminação por esse motivo são descabidos: 

“Convencidos de que a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é 

cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e que 

não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar 

algum”, 

“Reafirmando que a discriminação entre as pessoas por motivo de raça, cor ou 

origem étnica é um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações e é 

capaz de perturbar a paz e a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas 

vivendo lado a lado, até dentro de um mesmo Estado” e  

“Convencidos de que a existência de barreiras raciais repugna os ideais de qualquer 

sociedade humana”19 

 

O legislador brasileiro também seguiu as diretrizes internacionais e, além dos 

fundamentos constitucionais já citados na luta contra o racismo, editou-se a Lei 7.716 de 1989 

que tipificou de forma abrangente a fundamentação quanto às possibilidades de crimes 

resultantes de preconceito de raça, cor, bem como as condutas que os concretizam. Tal lei foi 

complementada em 1997 pela Lei 9.459 que expandiu as tipificações quanto ao preconceito 

em função de etnia, religião ou procedência nacional. 

O segundo motivo, a nacionalidade, diz respeito ao “vínculo político e jurídico que 

une o indivíduo ao Estado”, (JUBILUT, 2007, p. 119) que pode ser entendido também de 

modo subjetivo, envolvendo a identidade nacional e o processo que envolve o reconhecimento 

do indivíduo com o território e com os outros nacionais. Ressalte-se que, tal definição é 

simplista, sendo a questão da nacionalidade mais complicada e que pode variar também de 

acordo com cada Estado20, que pode mudar, definir e redefinir os critérios que ligam o 

indivíduo ao território. 

                                                 
19 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965 
20 Tal definição teve também variações ao longo do tempo e modificação de seus critérios. 
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As maiores migrações da Europa durante o início do século XX tiveram fundamento, 

em sua maior parte, na perseguição à minorias devido à sua nacionalidade, o que também 

gerou um grande número de pessoas apátridas21, além do cancelamento em massa na 

nacionalidade por motivos políticos. Tal problemática encontra-se diretamente ligada à 

criação do instituto do Refúgio pois os apátridas não encontravam asilo por não estarem 

ligados a nenhum Estado e por esse motivo eram privados de exercer quaisquer direitos.  

A questão passou então a fazer parte da agenda internacional, tendo sido promulgada 

em 1954 a Convenção sobre o estatuto dos apátridas que entrou em vigor em 1960 e em 1961 

a Convenção para a redução dos casos de apatridia, que entrou em vigor em 1975, ambas 

produzidas sob a égide da ONU. Ainda sim, a nacionalidade não deixou de ser um problema 

quando a questão é a discriminação após a onda de guerras do século XX, visto que em 

muitos estados ainda perduram guerras civis ou grandes grupos sem território, como os 

Curdos no Iraque ou, em escala menor, os ciganos na França. 

O terceiro motivo para a concessão do status de refugiado diz respeito à opinião 

política, para que se preserve a pluralidade de concepções quanto à organização estatal, pois, 

sendo os seres humanos dotados da necessidade da vida em comunidade e sendo essas 

comunidades organizadas das mais diversas formas, não poderia uma opinião quanto a essa 

organização ser motivo de se atentar contra direitos fundamentais dos seres humanos. 

A religião, em quarto lugar, também é tratada como um doa motivos dessa lista, e está 

intimamente ligada à tolerância, visto que existem inúmeras religiões diferentes, sendo esse 

um tema também bastante controverso dentro dos Direitos Humanos considerando que 

existem doutrinas e costumes religiosos envolvendo mutilações corporais, por exemplo. Mas, 

em primeiro lugar, existe certa dificuldade em definir inclusive o que seria uma religião.  

Sem adentrar nesse mérito diante da complexidade do tema, a religião como motivo se 

dá pela tolerância, tendo em vista que existem inclusive Estados e formas de governos 

pautados na religião, como o Islã, por exemplo. A questão Estado-Religião é pauta de guerras, 

como é dedutível dentro da temática aqui abordada, e no decorrer da história houve 

intolerância religiosa por parte não só dos Estados, mas também de parcelas da população, o 

que foi utilizado como justificativa de perseguições, prisões, tortura e assassinato em massa 

como no caso dos judeus na segunda guerra. 

                                                 
21 “Ser apátrida significa não possuir nacionalidade ou cidadania. É quando o elo legal entre o Estado e um 

indivíduo deixa de existir.” Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/o-que-e-a-

apatridia/ Acesso em 29.10.2017 

http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/o-que-e-a-apatridia/
http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/o-que-e-a-apatridia/
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Como já citado, a Carta Magna brasileira preocupou-se em proteger a liberdade de 

culto, também em consonância com o cenário internacional em proteger esse direito 

individual e essencial. 

Por último tem-se a filiação em certo grupo social como motivo clássico para a 

concessão de refúgio, como um conceito impreciso para que uma definição menos taxativa de 

refugiado pudesse abarcar e proteger mais indivíduos, criando assim um motivo residual. 

Existem, no entanto, critérios para se definir tal conceito enquanto motivo:  

(1) o que se baseia no grupo em si, e no fato de ele se identificar enquanto um grupo 

social – o critério da coesão do grupo; (2) o que funda seu método na sociedade e no 

modo como esta percebe a existência de um grupo, se a sociedade se posiciona em 

face de um conjunto de indivíduos considerando-o um grupo ou não – o critério 

contextual; e (3) o mais adequado para o reconhecimento do status de refugiado – o 

critério do agente de perseguição –, a partir do qual se deve analisar a postura do 

agente de perseguição em relação ao grupo, uma vez que, caso ele aja ao perseguir 

como se estivesse em face de um membro de um grupo de indivíduos, há um grupo 

social. (JUBILUT, 2007, p. 132) 

 

Esse motivo passou a ser usado por mulheres e homossexuais principalmente em 

relação a Estados em que esses grupos são de alguma forma tratados como inferiores ou no 

segundo caso como um “pecado” ou “doença”. 

Ainda dentro da temática dos motivos, vale destacar o papel de vanguarda da América 

Latina em relação à ampliação do rol de motivos de concessão de Refúgio com a inclusão da 

“grave e generalizada violação de direitos humanos”, sendo o Brasil o primeiro país latino-

americano a incluir essa prerrogativa no ordenamento jurídico interno. O Estatuto do 

Estrangeiro aborda o tema em seu artigo 1º, inciso III (Lei 9.474/1997). Ademais, a nova Lei 

de Migração (Lei 13.445/2017) elenca em seu artigo 14, §2º esse motivo como hipótese de 

concessão de visto temporário. Essa perspectiva surgiu no âmbito internacional com a 

Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos de 1969 e 

posteriormente na Declaração de Cartagena em 1984. 

 

1.2.2 A fundamentação do Refúgio, a conexão com Direitos Humanos e aspectos 

filosóficos 
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A princípio, o Refúgio pode ser considerado como uma vertente do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, tendo esse último surgido no pós-guerras através da 

ONU e pela preocupação de manter a espécie humana, considerando que os últimos anos 

haviam dizimado um terço da população mundial, e desconsiderando ainda os possíveis 

ataques e ameaças nucleares com o poder de destruir boa parte do planeta.  

Nesse sentido, é crucial ressaltar a importância de Imannuel Kant na construção 

histórica e teórica dos direitos humanos, o qual 150 anos antes da fundação da Organização 

das Nações Unidas já falava da criação de uma federação internacional de países para a 

promoção da paz. Em seu livro, “À Paz Perpétua”, publicado pela primeira vez em 1795, Kant 

fala em seu Segundo Artigo Definitivo para a Paz Perpétua que “o direito das gentes deve 

fundar-se numa federação de Estados livres”.22 

Essa preocupação com o ser humano cresceu concomitante aos “Direitos 

Fundamentais”, que seriam aqueles a que todo ser humano tem direito – sem exceção – 

somente pelo fato de existir, ou de “ser”. Ademais, o exercício de tais direitos não é possível 

sem a cidadania, conforme Hannah Arendt, visto que a cidadania, sendo o ser humano um ser 

político, faz parte de sua substância, sem a qual perde-se a capacidade de ser tratado como um 

semelhante. (ARENDT, 1985, p. 151) 

Ademais, as atrocidades vividas no “breve século XX” foram em sua maioria 

propagadas por governos legítimos, que dentro de sua “discricionariedade” violaram seus 

súditos, em atos de tirania. Nesse sentido, Jonh Locke assim analisava: 

Assim como a usurpação consiste em exercer um poder a que um outro tem direito, 

a tirania consiste em exercer o poder além do direito legítimo, o que a ninguém 

poderia ser permitido. É isto que ocorre cada vez que alguém faz uso do poder que 

detém, não para o bem daqueles sobre os quais ele o exerce, mas para sua vantagem 

pessoal e particular; quando o governante, mesmo autorizado, governa segundo sua 

vontade, e não segundo as leis, e suas ordens e ações não são dirigidas à preservação 

das propriedades de seu povo, mas à satisfação de sua própria ambição, vingança, 

cobiça ou qualquer outra paixão irregular.23 

 

                                                 
22Kant, Immanuel. A Paz Perpétua: um projeto filosófico, 1975. 
23 Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos. Clássicos do Pensamento Político. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. p. 84. VER ESSA REF 
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O ser humano precede o Estado sendo o seu criador, não podendo, dessa forma, ser 

cerceado além do pacto social, atentando o Estado contra sua vida, dignidade e direitos 

fundamentais. Tal premissa parece óbvia, mas a lição que as grandes guerras ensinaram foi 

diferente, e assim foi necessária a instituição dos Direitos Humanos para proteger os Direitos 

e Garantias Fundamentais de todos os seres humanos.  

De modo geral, as justificativas filosóficas dos Direitos Humanos (de forma 

moderna) ou mesmo de direitos inerentes aos seres humanos existem desde a antiguidade 

variaram em sua forma. Durante muito tempo a máxima era que o ser humano como um ser 

superior aos demais ou sendo um ser criado à semelhança dos deuses ou ainda na 

modernidade através da razão e reflexão, teve e continua tendo direitos especiais. 

Tradicionalmente definem-se os Direitos Humanos como divididos em três gerações 

(e talvez uma quarta), sendo que essas gerações estão ligadas ao momento em que esses 

direitos foram reivindicados e /ou reconhecidos. Os Direitos Humanos de primeira geração 

são aqueles relacionados à independência dos Estados Unidos da América e à Revolução 

Francesa – final do século XVIII – tendo como marco histórico a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 178924, que baseou-se na liberdade individual de cada ser humano 

com foco nos direitos civis e políticos perante o Estado, considerando os excessos cometidos 

pelo absolutismo: 

“Após a discussão travada durante séculos, sobre quais direitos caberiam a um 

homem e diante de quem ele os devia fazer valer, Hobbes vem demarcar uma 

ruptura, lá onde ele, por assim dizer, como consequência colateral de sua 

fundamentação do poder absoluto do soberano, confere ao indivíduo um direito 

inalienável à vida em face de qualquer Estado. Em Locke isso foi ampliado através 

do direito à liberdade e à propriedade, enquanto Rousseau e Kant trazem ao primeiro 

plano a garantia da autodeterminação através da participação conjunta nos 

mecanismos de decisão.” (KAUFMANN, 1955, p. 47) 

 

                                                 
24 Prefácio: Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a 

ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da 

corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do 

homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre 

permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, 

podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais 

respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e 

incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. 
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Já a segunda geração de direitos surge no pós-guerras com o “Estado de bem-estar 

social”, através do Estados assumindo responsabilidades perante os cidadãos a serem 

concretizadas através de políticas públicas, ligadas à igualdade entre os cidadãos quanto ao 

acesso à saúde, educação, lazer, cultura, etc. São direitos fundamentais que influenciaram 

ordenamentos jurídicos de uma geração, tendo sido a Constituição de Weimar de 1919 um 

norte para a construção de várias constituições democráticas do final do século XIX: 

“Diferentemente dos direitos da primeira geração, sua capacidade de realização 

depende, em certa medida, das disponibilidades dos recursos existentes. Entretanto 

praticamente em todas as situações seria possível, pelo menos por meio de 

solidariedade mundial, pôr em prática o direito humano a uma subsistência digna.” 

(KAUFMANN, 1955, p. 48) 

 

A terceira geração desses direitos surge a partir da década de 60 quando das grandes 

rodadas de negociação sobre a proteção ao meio ambiente surge a preocupação com os 

direitos difusos e coletivos, ou seja, direitos sem titularidade individual, pertencentes a todos e 

atemporal, a ser protegido também para as gerações futuras.  

Dessa forma, sendo o homem “um fim em si mesmo” conforme Kant, não podendo 

ser fruto desta ou daquela vontade, com base nos Direitos Humanos, do princípios que deste 

emanam e através da cooperação e da solidariedade e tolerância internacional é que se faz 

possível a consolidação desses direitos e sua efetividade. 

Importante ressaltar que tanto é dada relevância à solidariedade que a mesma é 

considerada fundamento filosófico do refúgio, pois, sendo os seres humanos “condôminos” 

do mundo conforme a lição de Liliana Lyra Jubilut, o recurso à solidariedade é um meio 

necessário para estabelecer a unidade, mitigando os conflitos e estabelecendo um olhar de 

igualdade e reconhecimento no outro. Dentro desse contexto, abriga-se também a tolerância, 

que permite a manutenção da paz ainda que não se entenda o outro na totalidade ou não se 

reconheça nele, sendo necessária num mundo plural e multicultural para que haja ou se 

mantenha uma coexistência pacífica.  
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CAPÍTULO II – O REFÚGIO NO BRASIL 

 

2.1 – A construção do Instituto do Refúgio no cenário brasileiro 

Voltando a atenção para o Brasil, o país conta com estrutura da ONU desde 1977 

para fornecer asilo25, e na década de 50 já havia ratificado e recepcionado a Convenção de 

5126 e faz parte do Conselho Executivo do ACNUR27 desde 1958. 

Através do Decreto nº 50.215 de 1961 o Brasil promulgou a Convenção relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951, tendo demonstrado 

assim o seu comprometimento com a causa, posto que concedia-se asilo principalmente a 

refugiados provenientes da Europa, o que não gerava responsabilidades em relação aos 

mesmo para o Brasil. Durante as décadas seguintes pouco foi feito na prática para efetivar tal 

proteção, e foi somente em 1977 que o Brasil celebrou um acordo com o ACNUR para 

estabelecer um escritório no Rio de Janeiro em consequência da ruptura sistemática da 

democracia em vários países da América Latina. 

No entanto, como o Brasil ainda não havia estabelecido reservas à Convenção de 

1951, o trabalho do escritório ficou restrito ao reassentamento de refugiados. Isso porque a 

Convenção estabeleceu em seu conteúdo uma reserva geográfica, “o que significa dizer que 

os Estados podiam considerar refugiados tão-somente as pessoas provenientes da Europa – 

em função de ter sido essa região palco da Segunda Guerra Mundial – se optassem por adotar 

esta cláusula” (JUBILUT, 2007. P.84) sendo que o Brasil optou por essa hipótese mais 

restrita. Foi somente com o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967 que a 

reserva geográfica foi abolida.  

                                                 
25 “O asilo é uma resultante da liberdade do homem e da necessidade de protegê-lo contra o arbítrio e a 

violência: nasce da revolta, da vingança ou do crime; é o companheiro da infelicidade, da expiação e da piedade, 

coevo do primeiro agregado humano.” FERNANDES, C. A. Do asilo diplomático. p. 1, n. 1, apud CAHALI, Y. 

S. Estatuto do estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 147. 
26 Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto 

dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 

14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série Tratados da 

ONU, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. Disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiad

os.pdf 
27 “O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), conhecido como a Agência da ONU 

para Refugiados, tem o mandato de dirigir e coordenar a ação internacional para proteger e ajudar as pessoas 

deslocadas em todo o mundo e encontrar soluções duradouras para elas.” Em: http://www.acnur.org/portugues/o-

acnur/ acesso em 26/09/2016 

http://www.acnur.org/portugues/o-acnur/
http://www.acnur.org/portugues/o-acnur/
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Além da questão da reserva geográfica, o Brasil também vivia uma ditadura militar 

desde 1964, o que afastava a ideia de dar refúgio a pessoas que estavam em conflitos com 

regimes próximos: 

Nos conturbados ‘anos de chumbo’ da ditadura militar instaurada no Brasil, a 

doutrina de segurança nacional funcionou como base para o estabelecimento das 

políticas de estado e de sua relação com os demais países, principalmente junto a 

seus vizinhos latino-americanos. Pela América Latina grassavam golpes de estado e 

regimes autoritários, mas também inúmeras resistências populares a estes regimes de 

exceção. Não era infundado, pelo menos para os gestores públicos de então, o temor 

de que, acobertados pela condição de refugiados, a sedição poderia encontrar terreno 

favorável em solo brasileiro. (BARRETO, 2010, p. 27) 

 

 Durante esse período de atuação extremamente limitada do ACNUR, houve 

cooperação interna de órgãos voltados para a proteção dos Direitos Humanos, com destaque 

às Cáritas Arquidiocesanas atuantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a Comissão 

Pontifícia Justiça e Paz, sendo que a sede de atendimento nesta última era na Associação de 

Voluntários para a Integração Migrante – AVIM.  

Na prática, durante esse período essas instituições foram de suma importância à 

atuação do ACNUR visto que o mesmo não era nem reconhecido oficialmente, sendo que, 

não foi concedido o status de refugiado às pessoas que buscaram abrigo no Brasil (não 

somente os provenientes da Europa), mas foram assegurados direitos e proteções quando 

essas pessoas foram reconhecidas como residentes estrangeiros no país: 

“A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro ajudava de forma esporádica alguns 

refugiados e fui informado do crescimento do número de pessoas que procuravam a 

instituição, muitas desesperadas, com medo de serem presas e repatriadas. Em abril 

de 1976, perto das 6 horas da tarde, o responsável pela Cáritas, Cândido Feliciano da 

Ponte Neto, me pergunta o que fazer com três jovens chilenos que traziam uma carta 

da Arquidiocese de Santiago e se declararam perseguidos pelo governo do Chile. 

Pretendiam ficar no Rio até que conseguissem um país para obter refúgio. Pediam 

que ajudássemos a encontrar esse país e uma forma de fazer chegar até lá. Percebi 

que era o momento de criar um trabalho mais permanente.” (BARRETO, 2010, p. 

63)28 

                                                 
28 O cardeal Dom Eugenio de Araujo Sales era arcebispo emérito do Rio de Janeiro. 
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Essas instituições forneciam assessoria jurídica e outros auxílios para uma vida 

digna, como saúde e habitação, mas “do ponto de vista normativo, a proteção se aperfeiçoou, 

em 1982, com o reconhecimento do ACNUR como órgão de uma organização internacional.” 

(JUBILUT, 2007. p. 174) 

O processo de redemocratização na América Latina foi de suma importância para a 

reestruturação da proteção aos refugiados. Nesse período iniciou-se um processo de 

repatriação auxiliado pelas instituições parceiras do ACNUR no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. A partir de 1984 os refugiados foram autorizados a permanecer no Brasil por período 

não condicionado a chances de reassentamento, além da concessão de documentos pelo 

ACNUR e aprovados pela Polícia Federal.  

Em 1988 o posto do AVIM parou com suas atividades, e o trabalho deu-se na maior 

parte na sede da Comissão Pontifícia Justiça e Paz. Foi somente em 1989 que a sede do 

ACNUR foi transferida para Brasília, e o Brasil finalmente denunciou a reserva geográfica da 

Convenção de 51 através do Decreto 98.602, aderindo sem reservas à Declaração de 

Cartagena, o que permitiu um fluxo maior de refugiados independente da origem, o que era 

mitigado pela reserva geográfica da Convenção de 51. 

Foi somente em 1991 que o Ministério da Justiça estabeleceu uma dinâmica 

processual para a solicitação e concessão de refúgio, através da Portaria Interministerial nº 

394. O procedimento envolvia o ACNUR, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério 

da Justiça, as Cáritas Arquidiocesanas e a Polícia Federal. Os solicitantes passavam por uma 

entrevista a partir da qual era feito um parecer indicando ou não a concessão de refúgio, do 

qual a decisão final era exarada pelo Ministério da Justiça e o documento emitido pela Polícia 

Federal. 

No entanto, o fluxo de migrantes ainda era pequeno, e só se intensificou a partir de 

1992, quando começaram a ingressar no Brasil refugiados provenientes de regiões de 

conflitos como Angola, República Democrática do Congo, Libéria e ex-Iugoslávia. A partir 

da chegada de aproximadamente 1200 angolanos que fugiam da guerra civil, o Brasil passou a 

adotar uma postura mais flexível ampliando a definição prevista na Convenção de 51 para a 

proteção dessas pessoas, em concordância com a Declaração de Cartagena de 1984: 

Conclusões e Recomendações, III: Terceira - Reiterar que, face à experiência 

adquirida pela afluência em massa de refugiados na América Central, se toma 

necessário encarar a extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no que é 



30 

 

pertinente, e de acordo com as características da situação existente na região,  o  

previsto  na  Convenção  da  OUA  (artigo  1.,  parágrafo  2)  e  a  doutrina utilizada  

nos  relatórios da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Deste modo, a 

definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o 

que, além de conter os elementos  da  Convenção  de  1951  e  do  Protocolo  de  

1967,  considere  também  como  refugiados as pessoas que tenham fugido dos seus 

países porque a sua vida, segurança ou liberdade  tenham  sido  ameaçadas  pela  

violência  generalizada,  a  agressão  estrangeira,  os  conflitos  internos,  a  violação  

maciça  dos  direitos  humanos  ou  outras  circunstâncias  que  tenham perturbado 

gravemente a ordem pública.29 

 

Contudo, o apoio era na maior parte burocrático, e o trabalho social ainda totalmente 

dependente das ações e experiência das Cáritas. Através da Lei 9.474, promulgada em 1997 e 

conhecida como o Estatuto dos Refugiados, o Brasil aderiu de forma oficial no ordenamento 

jurídico interno à definição mais ampla de refugiado servindo de base para a uniformização da 

legislação sobre o tema no cone-sul: 

A lei brasileira, redigida em parceria como Acnur e com a sociedade civil, é 

considerada hoje pela própria ONU como uma das leis mais modernas, mais 

abrangentes e mais generosas do mundo. Contempla todos os dispositivos de 

proteção internacional de refugiados e cria um órgão nacional – Comitê Nacional 

para os Refugiados (Conare) – para ditar a política pública do refúgio e decidir 

quanto às solicitações de refúgio apresentadas no Brasil. (BARRETO, 2010, p. 19) 

 

Devido à diminuição do número de refugiados no Brasil, em1998 o ACNUR retirou 

sua missão do Brasil e a assistência até o ano de 2004 deu-se através do escritório Regional da 

América do Sul, com sede em Buenos Aires. Também nesse período foi feito um acordo entre 

os ACNUR, as Cáritas e a Ordem dos Advogados no Brasil com o objetivo de prestar 

assistência jurídica aos refugiados.  

Foi somente em 2004 que o escritório retornou ao Brasil como uma filial 

subordinada à sede de Buenos Aires, mas logo em 2005 tornou-se autônomo novamente. Foi 

no ano de 2004 que o Brasil uniu esforços com outros países da América Latina para a 

                                                 
29 Disponível em: 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_

Internacionais/Declaracao_de_Cartagena Acesso em: 02.11.2017 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena
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elaboração da Declaração México e da aprovação do Plano de Ação para Fortalecer a 

Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina.  

 

2.2 – Os fundamentos legais da proteção aos Refugiados 

2.2.1 – A base constitucional 

A Constituição da República Federativa do Brasil regula no artigo 4º os princípios 

das relações internacionais, ou seja, as diretrizes comportamentais do Brasil como pessoa 

jurídica de Direito Internacional: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 

 

Para o presente estudo, destaca-se a prevalência dos direitos humanos nessas 

relações, bem como a concessão de asilo político (não sendo esse último uma inovação da 

Constituição de 1988). Apesar da utilização da terminologia “asilo” na Carta Magna, a maior 

parte da doutrina entende que tal referência engloba a definição mais abrangente, visto que 

outros instrumentos legais internacionais também utilizam tal terminologia de forma ampla. 
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Vale ressaltar também a igualdade estabelecida entre brasileiros e estrangeiros bem 

como a proteção à direitos fundamentais presente no artigo 5º, caput, do mesmo diploma 

legal.30 Dessa maneira, com exceção das disposições previstas expressamente, o constituinte 

originário colocou as proteções à pessoa humana estabelecidas na ordem constitucional 

interna também à estrangeiros. Proíbe-se extradição por crime político ou de opinião e ainda 

versa sobre a matéria de sucessões a fim de proteger o cônjuge e os filhos brasileiros para 

garantir a aplicação da lei mais favorável quando for o caso. 

Ademais, a competência para legislar sobre emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeiros pertence à União.31 

 

2.2.2 – A Lei 9.474 de 1997 – Estatuto dos Refugiados 

O Brasil, seguindo as diretrizes internacionais já estabelecidas nos diplomas sobre a 

matéria que facultavam aos países signatários a adoção de leis internas que tratassem da 

matéria em adaptação à realidade de cada Estado e em parceria com o ACNUR, promulgou 

em 1997 o Estatuto dos Refugiados, elaborado para definir os mecanismos de implementação 

na ordem interna da proteção aos refugiados. 

Com essa lei, foi criado também o Comitê Nacional para os Refugiados – o 

CONARE32 – com competência para analisar os pedidos bem como reconhecer a condição de 

refugiado e orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e 

apoio jurídico além de outras competências.33 

Além das definições clássicas de reconhecimento do status de refugiado presentes na 

Convenção de 51 e no Protocolo de 67, o Brasil adotou também a definição ampliada da 

Declaração de Cartegena de 1984, e inclui no artigo 1º, inciso III a grave e generalizada 

violação de direitos humanos como um elemento a mais que possibilita também o 

reconhecimento do status de refugiado, sendo o primeiro país da América Latina a adotar esse 

elemento na lei doméstica. 

                                                 
30 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. 
31 Artigo 22, inciso XV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
32 Artigo 11 da Lei 9.474 de 1997 
33 Essas competências encontram-se estabelecidas no artigo 12 da Lei 9.474 de 1997. 
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O Estatuto dos Refugiados, no artigo 7º, §1º também adotou o princípio do non-

refoulement (não devolução), que consiste na impossibilidade de devolução do solicitante de 

refúgio para o local do qual ele saiu pelo fato de iminente perigo/perseguição contra sua vida, 

sendo característico do Direito Internacional dos Refugiados.  

 

2.2.3 – A nova Lei de Migração (Lei 13.445 de 2017) – em face do Estatuto do 

Estrangeiro (Lei 6.815 de 1980) 

Através do Projeto de Lei do Senado de nº 288 de 2013 (PL 2516 de 2015)34 de 

autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, deu-se início o trâmite que culminou na nova Lei 

de Migração. As duas leis referenciadas formaram-se em momentos distintos do país, e 

enquanto o antigo estatuto do estrangeiro preocupava-se com a segurança nacional e entendia 

o estrangeiro como um “invasor”, a nova lei de migração respalda-se no novo cenário 

internacional do qual o cone-sul tem um papel de vanguarda, com alicerces no direito 

humanitário.  

A redação da Lei 6.815/80 demonstra-se incompleta visto que, demonstra na maior 

parte a preocupação com os interesses políticos e institucionais do país em detrimento do que 

seria o principal objetivo da lei: garantir a liberdade de circulação e locomoção no território 

nacional. De forma diversa, a referida Lei em seu artigo 1º inicia seu texto limitando a sua 

proteção em momentos que a sua aplicação seria crucial: “Em tempo de paz, qualquer 

estrangeiro poderá, satisfeitas as condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele 

sair, resguardados os interesses nacionais.” 

Como já abordado no presente trabalho, há anos o Brasil tem se posicionado do 

cenário internacional no sentido de apoio e construção da proteção aos Direitos Humanos e 

mais especificamente em relação a grupos especiais que merecem atenção como os 

refugiados. Dessa forma, o revogado Estatuto do Estrangeiro não mais abarcava na totalidade 

esses compromissos firmados pelo Brasil, e assim, no intuito de consolidá-los no direito 

interno, foi elaborada a nova Lei de Migração. 

Em consonância com a igualdade entre brasileiros e estrangeiros estabelecida no 

caput do artigo 5º da Carta Magna, a nova lei estabelece em seu artigo terceiro os princípios 

                                                 
34 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910 Acesso 

em 04.11.17 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910
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da política migratória brasileira que nos incisos IX e XI35 expõe diversas formas de 

tratamento igualitário que devem ser dispensados aos estrangeiros no Brasil.  

Uma das observações a se fazer no que diz respeito às discrepâncias entre essas duas 

leis é em relação às circunstâncias que se permite a extradição do imigrante: enquanto que a 

nova lei elenca somente duas possibilidades em seu artigo 83:  

“I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis 

ao extraditando as leis penais desse Estado; e 

II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal 

ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena 

privativa de liberdade.”, 

 

a lei anterior em seu artigo 65, caput abordava o assunto de forma genérica, o que 

permitia a interpretação de acordo com a situação, além das disposições elencadas no 

parágrafo único que podem ser lidas minimamente como preconceituosas, como a alínea b: 

“entregar-se à vadiagem ou à mendicância”. 

Outro conceito inovador e importante na nova lei é a proteção ao residente 

fronteiriço: “pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência 

habitual em município fronteiriço de país vizinho”.36 Tal foi a importância dada à proteção 

dessas pessoas que a nova lei reservou uma seção específica do capítulo sobre a “Condição 

Jurídica do Migrante e do Visitante ao residente fronteiriço buscando facilitar a sua livre 

circulação tendo em vista a conurbação de muitos municípios de fronteira.  

Através de um requerimento, poderá ser concedida autorização para pessoas que se 

encontram nessa situação realizarem atos da vida civil. Além disso, as garantias e direitos 

assegurados pela nova lei também vão abranger quem obtiver tal autorização.  

Quanto aos refugiados, também foi obtido um novo avanço: a autorização provisória 

de residência a partir da solicitação de refúgio. Tal regulamentação encontra-se positivada no 

artigo 31, §4º da Lei 13.445 de 2017 e determina que “O solicitante de refúgio, de asilo ou de 

proteção ao apátrida fará jus a autorização provisória de residência até a obtenção de resposta 

                                                 
35 “Art. 3o  A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:  

IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 

XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, 

assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;” 
36 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
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ao seu pedido”.37 Isso evita que pessoas que vieram ao Brasil por terem seus direitos 

fundamentais ameaçados não possam aqui permanecer devido a uma burocracia.  

 

2.3 – A proteção aos Refugiados no Brasil hoje 

A solicitação do Refúgio é feita através do preenchimento do formulário disponível 

nos sites da Polícia Federal ou do Ministério da Justiça38. Junto com o formulário, é 

necessário apresentar os documentos do país de origem, no entanto, caso o solicitante não 

possua documentos existe um campo no formulário para se explicar os motivos de não possuir 

tal documentação. Qualquer outra documentação que o solicitante considerar relevante 

também poderá anexada no formulário, como a prova de filiação em organizações políticas, 

relatórios médicos ou psicológicos, boletim de ocorrência, registro de empresas, recortes de 

jornais e outros.  

Importante ressaltar que o formulário também possui um campo de preenchimento 

para nome social, nos casos de travesti ou transexual que assim se identifique, visto que ainda 

hoje o fato de ser homossexual ainda é usado como motivo de perseguição.  

Junto com a solicitação, também são coletadas as informações biométricas do 

indivíduo e o pedido é enviado ao CONARE, o qual entra em contato com o solicitante, 

agenda uma entrevista para decidir posteriormente pelo deferimento ou não do pedido. A 

entrevista tem por objetivo identificar os critérios da concessão de refúgio da Lei 9.474 /1997, 

verificando-se o risco do solicitante retornar ao país de origem. Caso o pedido não seja 

deferido, existe a possibilidade do solicitante entrar com um recurso através de um 

formulário, num prazo de até 15 dias do recebimento da notificação da decisão.  

Nos casos em que a solicitação é deferida, o refugiado deve comparecer à um 

Departamento da Polícia Federal a fim de obter o Registro Nacional de Estrangeiros – RNE e 

a Cédula de Identidade de Estrangeiro – CIE, além da Carteira de Trabalho definitiva, caso 

seja de interesse do refugiado.  

No âmbito da cooperação internacional, em 2014 aconteceu a reunião de países e 

territórios39 da América Latina e do Caribe em Brasília para marcar os 30 anos da Declaração 

                                                 
37 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm 
38 http://www.pf.gov.br/ e http://www.justica.gov.br, respectivamente. 
39 Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Ilhas Cayman, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
http://www.pf.gov.br/
http://www.justica.gov.br/
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de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984. Ao final da reunião, os países aprovaram a 

Declaração e o Plano de Ação de Brasília40 como uma medida aos novos desafios 

internacionais de proteção aos refugiados e apátridas e deslocados na América Latina e no 

Caribe, através da cooperação, harmonização de políticas públicas, fortalecimento dos órgãos 

internos de proteção, alocação de recursos financeiros, desenvolvimento de medidas 

específicas para pessoas vítimas de tráfico, desenvolver políticas públicas de integração, entre 

outros.  

Além disso, houve o comprometimento em erradicar a apatridia até 2024, tendo mais 

uma vez a América Latina como vanguarda no cenário internacional como sendo a primeira 

região global a responder esse apelo que vem sendo feito pelo ACNUR. Foi considerado na 

reunião que a apatridia é uma violação dos Direitos Humanos e que toda pessoa tem direito a 

uma nacionalidade. 

Em Setembro de 2013 o CONARE publicou a Resolução nº 17 que autorizou as 

missões diplomáticas brasileiras a emitirem visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na 

Síria, considerando o quadro evidente de grave violação aos Direitos Humanos, e em 2015 a 

Resolução foi prorrogada por mais dois anos. Os procedimentos para a concessão do visto 

humanitário seguem as exclusões já previstas no artigo 3º da Lei 9.474 de 1997, e levam em 

consideração a gravidade da situação de pessoas que estão vivendo em zonas de conflito.  

Além de editar essa Resolução, em outubro de 2015 o CONARE firmou um acordo 

de cooperação com o ACNUR para que o processo de concessão de vistos aos afetados pelo 

conflito na Síria seja mais eficiente. “O objetivo foi definir procedimentos e ações conjuntas, 

identificar pessoas, familiares e casos sensíveis, além de auxiliar as unidades consulares 

brasileira na emissão de documentos, processamento célere e seguro ao conceder vistos 

especiais nas representações consulares brasileiras da Jordânia, do Líbano e da Turquia – 

países que fazem fronteira com a Síria. A emissão dos vistos especiais e o programa de 

capacitação de diplomatas brasileiros no exterior foram reconhecidas pelo ACNUR como “um 

gesto humanitário generoso e exemplar", nas palavras do Alto Comissário Assistente para 

Proteção do ACNUR, Volker Türk.”41 

                                                                                                                                                         
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Uruguai e 

Venezuela. 
40 Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/ Acesso em 05.11.2017 
41 http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades/ 

http://www.acnur.org/portugues/
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Em parceria com o ACNUR, o CONARE abriu no dia 07 de novembro de 2017 uma 

consulta nacional quanto à implementação do Plano de Ação do Brasil firmado em 2014. “A 

consulta tem o objetivo de recolher subsídios para a elaboração do próximo relatório com os 

avanços do Plano.”42 A intenção é verificar a eficiência, eficácia e efetividade do Plano de 

Ação, garantindo a continuidade dos compromissos firmados em 2014. 

Em maio de 2016 o CONARE divulgou um relatório com os dados atualizados sobre 

os refugiados no Brasil.43 O número total de solicitações de refúgio foi de 966 em 2010 para 

28.670 em 2015 e o número total de refugiados reconhecidos no Brasil entre 2010 e 2016 teve 

um aumento de 127%. Além disso, o Brasil tem investido em medidas recentes para o 

fortalecimento do Sistema Nacional de Refúgio o qual engloba medidas especiais 

humanitárias, como o já citado programa de vistos especiais para os afetados pelo conflito 

sírio e a assinatura de um acordo de Cooperação com o ACNUR para qualificar o fluxo de 

atendimento e informações nos postos no Líbano, Turquia e Jordânia, tendo totalizado 2.298 

refúgios reconhecidos a sírios até abril de 2016. 

Outrossim, o Brasil tem buscado, de acordo com as diretrizes da Declaração de 

Cartagena e da Convenção de 51, soluções duráveis para a integração local: (1) acesso a 

documentação, (2) curso de português, (3) curso de empreendedorismo, (4) acesso a direitos 

sociais e (5) reassentamento. O sistema de acesso à documentação tem sido facilitado através 

da parceria com o MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social, para delegar a 

Estados a emissão de carteiras de trabalho e da ampliação da validade da Cédula de 

Identidade de Estrangeiro (CIE), de 2 para 5 anos. As taxas de registro e de emissão de cédula 

de identidade de estrangeiro para refugiados também foi isentada através da portaria 

1956/2015 do Ministério da Justiça. 

Infelizmente esse número cresceu não só pelo esforço do Brasil em tentar facilitar o 

refúgio e o reassentamento no país, mas também por conta da guerra na Síria, que já gerou 

quase 5 milhões de refugiados sendo a pior crise humanitária em 70 anos. “Com o aumento 

do fluxo no Brasil, o governo decidiu tomar medidas que facilitassem a entrada desses 

                                                 
42 http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1 Acesso em 12.11.17 
43 Disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf acesso em 05.11.2017 

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio-1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
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imigrantes no território e sua inserção na sociedade brasileira”44 em consonância com as 

medidas e diretrizes já mencionadas. 

Ainda em 2016, a Reunião de Alto Nível sobre Grandes Movimentos de Refugiados e 

Migrantes ocorreu na sede da ONU com o objetivo de debater a melhora da proteção a esses 

grupos em nível de colaboração global, e contou com a adoção histórica de 193 países, 

incluindo o Brasil. A partir desse encontro, foi elaborada a Declaração de Nova York, que 

segundo a UNICEF (em Português: Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

“traça uma resposta mais abrangente, previsível e sustentável para as deslocações 

forçadas e um sistema de governação para as migrações internacionais. E sublinha a 

necessidade de os Estados membros cumprirem as suas obrigações decorrentes da 

sua adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança como um passo essencial para 

proteger os direitos de todas as crianças em movimento.”45 

 

Tal documento envolve um plano de dois anos com projetos de reassentamento ou de 

reunião familiar de refugiados, além de chamar a atenção dos países mais ricos para que 

prestem auxílio financeiro às operações humanitárias bem como aos países que mais tem 

recebido refugiados. Os países de acolhida também foram instados a aumentar as 

oportunidades de trabalho bem como a de ensino para crianças. 

Voltando o foco para as ações internas, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA, fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão que através do seu trabalho oferece suporte técnico e institucional às ações 

governamentais que possibilita a melhor formulação de políticas públicas divulgou no dia 26 

de Setembro de 2017 o livro “Refúgio no Brasil: caracterização dos perfis sociodemográficos 

dos refugiados”.  

Tal ação é de suma importância para auxiliar o país em suas próximas ações no 

âmbito nacional para a acolhida, integração e capacitação dessas pessoas para o mercado de 

trabalho e de educação para as crianças, considerando que, em julho de 2016 tramitavam 25 

mil solicitações de refúgio no CONARE, e em alguns lugares, principalmente próximos às 

fronteiras essas solicitações podem demorar anos para serem submetidas à análise, e nesse 

meio tempo, o solicitante não tem acesso ao RNE e nem à CIE.  

                                                 
44 http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/ 
45 Disponível em: https://www.unicef.pt/18/site_unicef-declaracao_nova_iorque_refugiados_e_migrantes_2016-

09-20.pdf Acesso em 05.11.17 

https://www.unicef.pt/18/site_unicef-declaracao_nova_iorque_refugiados_e_migrantes_2016-09-20.pdf
https://www.unicef.pt/18/site_unicef-declaracao_nova_iorque_refugiados_e_migrantes_2016-09-20.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente estudo foi possível identificar algumas das muitas dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas que precisam de abrigo, pelos países que o concedem, e pelos 

órgãos internacionais como ponte para uma integração e cooperação internacional.  

Como foi visto, os motivos que dão causa à fuga de pessoas para outros países são 

muitos, e existem os tradicionalmente previstos mais aparentes em guerras (perseguição em 

função de raça, nacionalidade, opinião política, religião ou filiação em certo grupo social) e 

outros que também merecem ser considerados, como catástrofes naturais e crises econômicas. 

Em primeiro lugar, como já foi dito, a cooperação internacional é o cerne da questão, 

com os países, em conjunto, identificando e dividindo os encargos dessa problemática, como 

tem sido feito nas últimas reuniões, culminando em específico para o Brasil no Plano de 

Ação. 

A ONU na figura do ACNUR, juntamente com os órgãos internos e governos dos 

países devem trabalhar em conjunto para fortalecer a proteção internacional a essas pessoas. 

No Brasil esse trabalho é feito através do CONARE em parceria com as Cáritas. No entanto, 

pela dimensão do país, em algumas regiões o processo de concessão do refúgio pode demorar 

anos. Isso prejudica sobremaneira as pessoas que solicitam e precisam dessa ajuda, problema 

esse que poderia ser sanado com mais parcerias de sucesso, como a que foi feita com as 

Cáritas, e pela identificação dos locais com os maiores números de solicitações e maior tempo 

de espera para o processamento do pedido, encaminhando assim maior pessoal – seja da 

Polícia Federal, seja do CONARE – para reduzir e a longo prazo sanar o problema.  

Os países da América Latina tem um excelente histórico de acolhida, que começou 

mais forte com asilo político, e hoje representa uma referência mundial também na questão do 

refúgio. Nos países do Norte, uma das grandes dificuldades é enfrentar a xenofobia da própria 

população e muitas vezes também dos governantes. 

Isso porque o estrangeiro em situação vulnerável não é visto dessa forma, mas sim 

como uma ameaça, alguém que vai sugar os recursos do país, usurpar empregos dos nacionais 

e tornar o ambiente superpovoado. O maior problema atual é esse, mesmo no cone sul. A 
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mídia mostra muitas vezes como uma “invasão”, e o problema se alastra através de um 

discurso de ódio, que não enxerga o estrangeiro como um igual, mas sim como um inimigo46.  

Vencer essa barreira é o primeiro passo para uma integração mundial solidária para a 

acolhida dessas pessoas. Claro que, isso é somente o paliativo da questão. Deve-se buscar 

erradicar os motivos pelos quais essas pessoas são obrigadas a deixar seus lares, seja por 

discriminação, conflitos, violações aos direitos humanos, homofobia, entre outros. Esse 

último passo só poderá ser alcançado através da solidariedade, tolerância e do diálogo 

amigável entre os países.  

                                                 
46 https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/promotor-de-vendas-que-atirou-em-4-haitianos-apos-obriga-los-a-

pagarem-cerveja-vai-a-juri-em-cuiaba.ghtml Acesso em: 14.11.17 

https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/promotor-de-vendas-que-atirou-em-4-haitianos-apos-obriga-los-a-pagarem-cerveja-vai-a-juri-em-cuiaba.ghtml
https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/promotor-de-vendas-que-atirou-em-4-haitianos-apos-obriga-los-a-pagarem-cerveja-vai-a-juri-em-cuiaba.ghtml
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