
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABELLE DUARTE RIBEIRO MORENO 

 

 

 

 

 

 
VULNERABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: os direitos dos refugiados diante da 

crise sanitária provocada pela Covid-19 no contexto brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021 



ISABELLE DUARTE RIBEIRO MORENO 
 

 

 

 
 

VULNERABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: os direitos dos refugiados diante da 

crise sanitária provocada pela Covid-19 no contexto brasileiro 

 

 

 

 

 

 
 

Monografia Jurídica apresentada ao Curso de Direito 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta 

Redonda, pertencente à Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do 

título de Bacharel em Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientador(a): 

Ana Alice de Carli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ISABELLE DUARTE RIBEIRO MORENO 
 

 

 

 
 

VULNERABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: os direitos dos refugiados diante da 

crise sanitária provocada pela Covid-19 no contexto brasileiro 

 

 

 

 
Monografia Jurídica apresentada ao Curso de Direito 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta 

Redonda, pertencente à Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do 

título de Bacharel em Direito. 

 

 

Aprovada em 30 de abril de 2021. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

Profa. Dra. ANA ALICE DE CARLI – UFF 
Orientador(a) 

 
 

 

 

Prof. Dr. MARCELO GUERRA MARTINS – USP 
Examinador(a) 

 

 

 
 

Profa. Dra. GISELE GIANDONI WOLKOFF - UFF 
Examinador(a) 

 

 

 

 

VOLTA REDONDA - RJ 

2021 

MARCELO GUERRA MARCELO GUERRA 

 

MARTINS:10171 
MARTINS:10171 

 

-03'00' 



AGRADECIMENTOS 
 

 

 

A DEUS, primeiramente, por ter me sustentado de todas as formas possíveis até que eu chegasse 

ao final deste ciclo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Por isso, dedico 

este trabalho inteiramente a Deus, a quem sou imensamente grata. 

 

 
AOS MEUS PAIS DENILSON E SUZANE, por todo apoio, incentivo e dedicação na tarefa de 

me educarem, investindo no meu futuro desde cedo e jamais medindo esforços para me 

proporcionarem o melhor ensino. Eu amo vocês e muito obrigada por tudo. 

 

 
À MINHA IRMÃ JULIANA, pelo cuidado, pelos conselhos e por ter sido meu espelho como 

irmã mais velha durante todo este processo. Obrigada por me incentivar e estar ao meu lado nos 

momentos em que mais precisei, eu amo você. 

 

 
AOS AMIGOS E IRMÃOS, pelo suporte durante os anos de graduação, seja na fase inicial ou 

final, vocês foram primordiais para a conclusão desta etapa. Meus votos de agradecimento, 

sobretudo, aos amigos de faculdade: Ana Amalia, Ana Raquel, Anna Luíza, Diógenes, Eduarda, 

Gabriella, Isabella, Kímberli, Larissa, Luíza e Mirassol. Aos amigos da igreja, que são também 

irmãos em Cristo: Bruna, Carina e família, Débora, Filipe, Flávio, Letícia, Thales, Victor e 

Yuri. À minha amiga Natália por abrir sua casa e seu coração durante o intercâmbio na 

Colômbia. Ao Lucas e à Juliana, colegas do Ministério Público, pela parceria e pelo 

aprendizado durante o tempo de estágio. Ao pastor Paulo pelo sustento espiritual, bem como 

pelas palavras de encorajamento. Por fim, sou grata a todos os colegas de faculdade pela 

convivência em sala de aula e demais experiências, que resultaram em aprendizados não só para 

a profissão, mas também para a vida. 

 

 
À MINHA ORIENTADORA ANA ALICE, pela disposição e por todo auxílio no 

desenvolvimento da pesquisa. Sem você, eu definitivamente não conseguiria chegar até aqui. 

Fico muito feliz em ter como minha orientadora uma pessoa tão dedicada, competente, solícita, 

generosa e comprometida com a qualidade, sempre. Muito obrigada por tanto. 

 

 
AOS PROFESSORES DA UFF, pela excelência e dedicação com a qual exercem tão honrosa 

profissão, proporcionando a nós estudantes uma formação ímpar. Um agradecimento especial 

aos professores Matheus Vidal e Felipe Barros pelas aulas ministradas como coordenadores de 

monografia, e à professora Gisele Wolkoff, que inicialmente me incentivou a pesquisar sobre 

os refugiados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa 

qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 

 

1 Coríntios 10:31 



RESUMO 
 

 

 

 
 

O presente documento tem como finalidade analisar o encontro entre a crise humanitária que 

enfrentam os refugiados, em razão dos deslocamentos forçados, e a crise sanitária provocada 

pela aparição do novo coronavírus, no espaço temporal de pouco mais de um ano. O recorte 

geográfico deste estudo foi o território brasileiro, trazendo, contudo, as influências de relevantes 

diplomas legais e jurisprudência internacionais. Esta pesquisa foi dividida, portanto, em três 

capítulos, sendo o primeiro destinado a compreender o fenômeno dos refugiados, conceitual e 

historicamente, perpassando os principais órgãos de proteção, como o ACNUR e o CONARE, 

bem como importantes leis e princípios inerentes a pessoa do refugiado. Em um segundo 

momento, foi trazido à tona o surgimento da pandemia da Covid-19 e seus efeitos no Brasil, 

analisando, ainda, as principais dificuldades enfrentadas pelos refugiados, enquanto grupo em 

condições de vulnerabilidade. Para tanto, nos baseamos na fala de António Guterres, no sentido 

de que os refugiados “enfrentam três crises de uma só vez”, entendidas como sendo no campo 

da saúde, no quesito socioeconômico e no fator acolhimento. O terceiro e último capítulo teve 

como propósito esboçar iniciativas criadas em prol dos refugiados em um Brasil pandêmico, 

como forma de propagar esperança diante das problemáticas a que estão sujeitos os refugiados 

em tempos de crise. 

 

Palavras-chave: Refugiados. Direito Internacional. Crise humanitária e sanitária. Pandemia da 

Covid-19. Brasil. 



 

ABSTRACT 
 

 
 

This document aims to analyze the relation between the humanitarian crisis which are facing 

the refugees, due to forced displacements, and the health crisis caused by the appearance of the 

new coronavirus, in a time lapse of just over one year. The geographic cut of this study was the 

Brazilian territory, bringing, however, the influences of legal diplomas and international 

jurisprudence. This research was divided, therefore, into three chapters, the first being intended 

to understand the phenomenon of refugees, conceptually and historically, going through the 

main protection organs, like ACNUR and CONARE, as well as some relevant laws and 

principles inherent to the refugee person. In a second step, the emergence of the Covid-19 

pandemic and its effects in Brazil was brought to light, also analyzing the main difficulties faced 

by refugees as a group in vulnerable conditions. For that, we are based on the speech of António 

Guterres, in the sense that refugees “face three crises at once”, understood as being in the field 

of health, in the socioeconomic aspect and in the welcoming factor. The third and last chapter 

aimed to outline initiatives created in favor of refugees in a pandemic Brazil, as a way of 

spreading hope in the face of the problems to which refugees are subjected in times of crisis. 

 

Keywords: Refugees. International Law. Humanitarian and health crisis. Covid-19 pandemic. 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa cuida de trabalho de conclusão do curso de graduação em Direito e tem por 

objeto analisar a vulnerabilidade dos refugiados, especialmente no contexto socioeconômico da 

pandemia da Covid-19, tal como decretada pela Organização Mundial da Saúde em março de 

20201. Este estudo justifica-se por si só quando o elemento fundamental do trabalho envolve a 

dignidade da pessoa refugiada. Busca-se, então, trazer ao debate a convergência entre uma crise 

humanitária internacional já existente, fruto do fenômeno dos deslocamentos forçados, e uma 

crise sanitária mundial, provocada pela pandemia da Covid-19. 

Com efeito, os refugiados estão espalhados por todos os continentes, de nacionalidades, 

sexos, etnias, cores, religiões e tantas outras características distintas, porém marcados por um 

drama em comum. Dentre os exemplos de refugiados mais conhecidos, encontramos figuras 

como o cientista Albert Einstein, a cantora Marlene Dietrich, o psicanalista Sigmund Freud e o 

romancista Victor Hugo2. 

Nesse contexto, vale ressaltar que a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu o 

dia 20 de junho como Dia Mundial do Refugiado3, a fim de não apenas gerar mais 

conscientização acerca dos milhões de refugiados em todo o mundo, mas também como forma 

de chamar a atenção da sociedade internacional acerca da realidade deles. 

Estatisticamente, o contexto atual é deveras alarmante. De acordo com a Agência das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o número de pessoas deslocadas à força, no 

mundo, chega a aproximadamente 79,5 milhões4. “Desse total, 25,4 milhões são refugiados, 40 

milhões estão deslocados internamente em seus países e 3,1 milhões são solicitantes de asilo. 

Ainda, o número de refugiados cresceu 50% nos últimos 10 anos e mais da metade são crianças 

com menos de 18 anos”5. 

 

 

 
 

1OPAS/OMS Brasil. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19- e-

agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812>. Acesso em: 11 mar. 2021. 
2Folheto informativo da United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) apud SAADEH, Cyro; 

EGUCHI,   Mônica   Mayumi.   Convenção   Relativa   ao   Estatuto   dos   Refugiados.   Disponível   em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm>. Acesso em: 19 mar. 2021. 
3ACNUR. Desde 2001, o Dia Mundial do Refugiado é celebrado em 20 de junho, de acordo com resolução 

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 2020. Disponível em: 

<https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
4SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; MACEDO, M. Refúgio em Números, 5ª Ed. Observatório das 

Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional para os Refugiados. 

Brasília, DF: OBMigra, 2020. 
5OXFAM BRASIL. A pandemia de coronavírus e a invisibilidade de migrantes e refugiados. Disponível em: 

<https://www.oxfam.org.br/blog/migrantes-e-refugiados/>. Acesso em: 29 out. 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120%3Aoms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120%3Aoms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120%3Aoms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm
https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/
https://www.oxfam.org.br/blog/migrantes-e-refugiados/
https://www.oxfam.org.br/blog/migrantes-e-refugiados/
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No ano de 2020 foi possível acompanhar uma série de eventos e programações on-line 

destacando os desafios do que é ser refugiado, sobretudo nesse período de pandemia da Covid- 

19. A título de exemplo, vale destacar a webinar intitulada “Derechos Humanos y Derecho a 

la Salud en Estados de Excepción”6com a participação de Ingo Sarlet, e a webinar “Dia Mundial 

do Refugiado: acolhida, integração e dignidade humana”, organizada pela Comissão dos 

Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB/ São Paulo7. 

Bem assim, iniciou-se uma série de ações solidárias de apoio aos refugiados, 

enaltecendo, ainda, diversas expressões artísticas e literárias, a exemplo da Orquestra Mundana 

Refugi, composta por artistas brasileiros, refugiados e imigrantes de várias partes do mundo, 

como África e Oriente Médio8. 

Nessa perspectiva, objetiva-se, no arcabouço deste trabalho, trazer à baila os principais 

problemas que perpassam a realidade dos refugiados, primeiramente retratando quem são eles 

e como seus direitos vêm sendo assegurados ao longo da história, e posteriormente discutindo 

o surgimento da pandemia da Covid-19 e de que forma ela vem impactando a população 

refugiada, principalmente no Brasil. 

Finalmente, sob a perspectiva metodológica, o tipo de pesquisa adotado é o exploratório, 

com amparo em literatura e doutrina acerca do tema, além da análise de jurisprudência e 

legislação apropriadas, carregando também traços de metodologia explicativa para maior 

compreensão dos fenômenos estudados ao longo da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Serie de Webinars sobre el Derecho a la Salud: Alianza entre: 

SaluDerecho, Dejusticia, Universidad de los Andes y Universidad de Colombia. Disponível em: 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/webinars-sobre-el-derecho-a-la-salud-abril21. Acesso em: 29 abr. 2020. 
7O evento correu via plataforma Zoom no dia 20 de junho de 2020, em comemoração ao Dia Mundial do Refugiado, 

e a descrição completa com a lista dos palestrantes está disponível em: https://www.sympla.com.br/webinar-dia- 

mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade-humana 870975. Acesso em: 20 jun. 2020. 
8A “Live de Todos os Povos” foi transmitida através do canal oficial da Agência da ONU para Refugiados 

(ACNUR Brasil), no Youtube, contando com a participação do cantor e compositor Chico Buarque. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=fNzDkoQD5TE. Acesso em: 20 jun. 2020. 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/webinars-sobre-el-derecho-a-la-salud-abril21
https://www.sympla.com.br/webinar-dia-mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade-humana__870975
https://www.sympla.com.br/webinar-dia-mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade-humana__870975
https://www.youtube.com/watch?v=fNzDkoQD5TE
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1. O FENÔMENO DOS REFUGIADOS 

 
Em um primeiro momento, faz-se necessário delimitar não apenas o conceito, mas 

também o contexto histórico e outras questões principiológicas acerca do fenômeno dos 

refugiados. Nesse diapasão, são pertinentes alguns questionamentos, dentre eles: o que significa 

ser um refugiado? Quais fatores têm levado um indivíduo a deixar sua terra de origem no intuito 

de buscar refúgio em outro país ou território? Em quais marcos legais estão devidamente 

expressos os direitos e as garantias dos refugiados? E quais são essas garantias? Tais 

levantamentos serão analisados neste primeiro capítulo, dada a importância de uma 

contextualização histórica e global da temática. 

 
1.1 REFUGIADOS: ASPECTOS CONCEITUAIS DOUTRINÁRIOS E NORMATIVOS 

 
Cabe elucidar, inicialmente, que o conceito de “migrante”, comumente confundido com 

o de “refugiado”, compreende as pessoas que, voluntariamente, emigram/imigram para/do 

exterior. Por exemplo, é simplesmente um imigrante alguém que se desloca a outro país, 

buscando melhores condições de vida9. Tal situação não se confunde com a realidade de um 

refugiado, o qual, por sua vez, se desloca para outro lugar com vistas a salvar sua vida ou para 

garantir sua liberdade e seus direitos. 

Infere-se, a partir daí, que o migrante tem direito a proteções específicas no âmbito do 

direito internacional que não são as mesmas do refugiado. Para os migrantes se enquadra a 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 

dos Membros das suas Famílias10, assinada em 1990, enquanto para os refugiados, aplica-se a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, dentre outros diplomas legais, os quais 

serão melhor explorados ao longo deste estudo. 

O conceito de refugiado também não se confunde com o de asilado, na medida em que 

este compreende uma pessoa que sofre perseguição por questões de natureza política. O asilo 

político, diferentemente do refúgio, constitui um direito do Estado e não do asilado. Nas palavras 

 

9“O termo “Migração” é comumente compreendido implicando um processo voluntário; por exemplo, alguém que 

cruza uma fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas. Este não é o caso de refugiados, que não 

podem retornar às suas casas em segurança e, consequentemente, têm direito a proteções específicas no escopo do 

direito internacional”. ACNUR, 2016. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados- 

e-migrantes-perguntas-frequentes/>. Acesso em: 02 jul. 2020. 
10Art. 1º da Convenção: “Salvo disposição em contrário constante do seu próprio texto, a presente Convenção 

aplicar-se-á todos os trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias sem qualquer distinção, 

fundada nomeadamente no sexo, raça, cor, língua, religião ou convicção, opinião política ou outra, origem 

nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou outra 

situação” (grifo nosso). ONU, 1990. 

https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntas-frequentes/
https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntas-frequentes/
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de Marcos Wachowicz11, “o direito de asilo, apesar de ter como finalidade a proteção da pessoa 

humana, ainda é considerado um direito do Estado e não do indivíduo. Significa que o Estado 

não é obrigado a conceder asilo, mas apenas o faz se assim desejar”. Isso revela um caráter 

discricionário estatal, porém baseado na cooperação e solidariedade internacional12. 

Embora o posicionamento da maioria dos Estados seja no sentido de que os institutos 

do asilo e do refúgio são sinônimos, e, portanto, não comportam diferenças entre si, o Brasil 

adota a dicotomia asilo e refúgio para se referir a situações distintas, de tal forma que o refúgio, 

diferentemente do asilo, seria “um benefício de solidariedade internacional mais recente a ser 

usufruído (...) por todas as pessoas que não encontram em seu país de origem o mínimo 

existencial para satisfazer as necessidades básicas de uma vida digna”13. 

Nessa perspectiva, chega-se ao conceito de refugiado propriamente dito. A Organização 

das Nações Unidas conceitualiza refugiados como sendo as pessoas que porventura estejam fora 

de seus países de origem devido a fundados temores de perseguição, seja ela provocada por 

questões de ordem racial, religiosa, social, política, abrangendo inclusive hipóteses de conflitos 

armados e de generalizada violação de direitos humanos14. 

Paulo Borba Casella, por sua vez, elenca três tipos de situações que originam as 

migrações forçadas a nível internacional, ensejando em um fluxo de refugiados. São fatores 

políticos, ambientais e econômicos, como leciona15: 

 
Refugiados por motivos políticos se enquadram na definição das Nações 

Unidas, bem como pessoas fugindo aos desastres de uma guerra – estejam ou 

não ideologicamente envolvidos com um lado ou outro do conflito. Refugiados 

por motivos ambientais recebem muito menor atenção, muito embora seja 

dolorosa a situação de populações atingidas por catástrofes naturais, como 

terremotos, secas ou inundações. (...) 

Refugiados por motivos econômicos são os mais difíceis de serem definidos, 

confundindo-se em parte com os assim chamados migrantes (emigrantes e 

imigrantes). Em termos abstratos poderíamos definir refugiado como aquele 

que se vê diante da impossibilidade total de satisfazer suas necessidades vitais 
 

11WACHOWICZ, Marcos. O direito de asilo como expressão dos direitos humanos. Revista da Faculdade de 

Direito UFPR, v. 37, n. 0, 2002. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1776>. Acesso em: 

02 jul. 2020. 
12BRASIL, Deilton Ribeiro; GOMES, Tatianny Kariny Veloso. Uma releitura obrigatória do direito de asilo e 

de refúgio no contexto da nova lei de migração. Revista Direito e Desenvolvimento. João Pessoa, v. 11, n. 2, p. 

24-41, jul./dez. 2020. Disponível em: 

<https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/952/718?fbclid=IwAR0hIy0HeJY_ 

FLVwl-5glLOqzRUGFkFeJXmChp7p5wavDzZrSTLiG1BdWvg>. Acesso em: 16 mar. 2021. 
13Ibidem. 
14ACNUR. Refugiados - ACNUR Brasil. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/quem- 

ajudamos/refugiados/>. Acesso em: 16 mar. 2021. 
15CASELLA, Paulo Borba. Refugiados. Revista de informação legislativa, v. 21, n. 84, p. 251-260, out./dez. 

1984. FMU direito: revista da faculdade de direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, v. 2, n. 2, 

p. 83-92, mar. 1988. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/181584. Acesso em 16 mar. 2021. 

https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1776
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/952/718?fbclid=IwAR0hIy0HeJY_FLVwl-5glLOqzRUGFkFeJXmChp7p5wavDzZrSTLiG1BdWvg
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/952/718?fbclid=IwAR0hIy0HeJY_FLVwl-5glLOqzRUGFkFeJXmChp7p5wavDzZrSTLiG1BdWvg
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/181584
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no país do qual é nacional, enquanto que o migrante, ao menos em tese, poderia 

subsistir em seu país natal, mas insatisfeito com as condições locais, se desloca 

para outra região, em busca de melhores perspectivas (grifo nosso). 

 
Feitas estas ponderações, passaremos agora a uma apreciação normativa acerca do tema. 

Conforme se depreende de estudos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), a consolidação do termo refugiado se deu a partir da Convenção de Genebra de 1951, 

que introduziu o significado atual do que vem a ser um refugiado, tanto no âmbito do direito 

nacional quanto internacional. 

Para fins de maior compreensão, o artigo 1º, parte A.2, da referida Convenção, também 

conhecida como Estatuto dos Refugiados de 1951, elucida que pode ser considerada refugiada, a 

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, 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 

(grifo nosso). 

 

Com efeito, a Convenção de 1951 estabeleceu não apenas as cláusulas de inclusão para 

definir a condição de refugiado, mas por outro lado trouxe também as cláusulas de exclusão, 

esclarecendo quem não pode receber o status de refugiado. Esta exceção, analogamente ao que 

será estudado no tópico relacionado ao ACNUR, abrange as pessoas que tenham cometido 

crimes contra a paz, contra a humanidade ou de guerra, ou que, porventura, já estejam sob a 

égide de outro organismo da Organização das Nações Unidas16. 

Seguindo o mesmo prisma, se adentrarmos em análise sobre o que a legislação pátria 

entende por refugiado, há que se destacar a Lei nº 9.474 de 1997, a qual instituiu mecanismos 

para a implementação do Estatuto dos Refugiados. Segundo Wellington Pereira Carneiro17, o 

artigo 1º da Lei 9.474/97 estabelece as cláusulas de inclusão, analogamente ao diploma anterior, 

consubstanciando os elementos caracterizadores de uma situação de refúgio. 

Vejamos, então, a redação do artigo em comento18: 
 

 

16DA SILVA, César Augusto S. A Política Brasileira Para Refugiados (1998-2012). Tese de Doutorado em 

Ciência Política - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. P. 75. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/88351/000912544.pdf?sequence=1. Acesso em: 17 mar. 2021. 
17JUBILUT, Liliana Lyra et. al. Refúgio no Brasil: Comentários à Lei 9.474/97. São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 

2017, p. 96. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/ 2018/02/Ref%C3%BAgio -no-

Brasil- Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf. Acesso em: 02 jul. 2020. 
18BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 29 abr. 2020. 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/88351/000912544.pdf?sequence=1
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
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Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 

de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 

circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 

deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 

As presentes definições de refugiado nos remetem à segunda pergunta feita no início 

deste capítulo, a saber: quais fatores levam o indivíduo a deixar sua terra de origem a fim de 

buscar refúgio em outro território? O inciso I do artigo 1º da Lei 9.474, juntamente com o art. 1º 

da Convenção de 1951 revelam, de forma exemplificativa, que a perseguição, seja por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, é um dos fatores precípuos 

que tem ocasionado os deslocamentos forçados. 

Por sua vez, o inciso III do dispositivo acima transcrito nos sugere que a existência de 

grave e generalizada violação de direitos humanos, seja marcada por guerras, crises ou conflitos 

das mais diversas extensões na história da humanidade, aponta para a necessidade de uma 

proteção ampla oferecida aos povos em vulnerabilidade. Povos estes cuja integridade física, 

moral, psíquica ou emocional se encontre, em algum aspecto, ameaçada. Pari passu a estas 

afirmações, veremos adiante de que forma os direitos dos refugiados vêm sendo resguardados 

no curso da história. 

 
1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS INTERNACIONAIS 

 
O direito internacional evoluiu historicamente no que tange à proteção de pessoas em 

situação de refúgio. Se, antes do século XX eram escassas as regras internacionais para a efetiva 

proteção dos refugiados, os quais ficavam à mercê das leis internas dos países, hoje a situação se 

mostra diferente de outrora19. Nesse contexto, Gustavo de Lima Pereira esclarece que a Cruz 

Vermelha foi a pioneira no quesito assistência humanitária20: 

Cabe ressaltar, ainda que de forma breve, a importância da Cruz Vermelha, 

criada e idealizada pelo suíço Henri Dunant em 1863, que, ante a ausência de 

institutos internacionais para amparar seres humanos em casos de conflitos 

entre nações, consagra-se como a primeira organização humanitária 

desenvolvida para proporcionar proteção e assistência às vítimas da guerra e de 
 

19PEREIRA, Gustavo de Lima. Direitos humanos e migrações forçadas: introdução ao Direito Migratório e ao 

Direito dos Refugiados no Brasil e no mundo. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2019. P. 29. 
20Ibidem. 
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outras demais situações de violência em âmbito internacional, tanto que a Cruz 

Vermelha, apesar de ser uma organização internacional de caráter privado, é 

reconhecida como sujeito de direito internacional público. 

 
Desde a criação desta rede humanitária, considerada a maior do mundo21, foram 

surgindo novos diplomas e órgãos de assistência a nível internacional que, visando resguardar 

os direitos dos refugiados, assumiram importância grandiosa na história da humanidade. Neste 

diapasão, veremos, de forma breve, quais são os principais deles. 

 
1.2.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

 
O contexto histórico em que foi instaurada um dos mais importantes diplomas 

internacionais em matéria de direitos humanos é muito relevante para entender o significado da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tratava-se de um momento delicado na história 

internacional, marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial (1930-1945). Os países estavam 

vivendo momentos de horror, situação desencadeada por uma crise humanitária em âmbito 

global, trazendo como resultado o deslocamento forçado de mais de 40 milhões de pessoas22. 

De acordo com relatos de Jazmín Castaño e Victoria Kandel, que analisaram sete 

fotografias tiradas no ano de 1945, nos campos de extermínio controlados pelos nazistas, 

morreram mais de 6 milhões de pessoas vítimas da guerra. Enquanto isso, naquele mesmo ano, 

as bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki provocaram a morte 

instantânea de 40.000 pessoas e de mais de 70.000 pessoas, respectivamente23. 

Tais relatos revelam que a humanidade tem vivenciado variados estágios de mudanças 

desde 1948, até chegar ao que vivemos hoje. Nas palavras de Castaño e Kandel: “diante desse 

horror foi necessário construir um consenso para determinar que: a dignidade, a vida e a 

 

 

 
 

21“O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é a maior rede humanitária do mundo. 

A sua missão é aliviar o sofrimento humano, proteger a vida e a saúde e preservar a dignidade humana, sobretudo 

durante conflitos armados e outras emergências”. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Movimento. 

Disponível em: https://www.icrc.org/pt/o-movimento. Acesso em: 03 dez. 2020. 
22“Entre as consequências mais visíveis e dramáticas do conflito, estavam os milhões de refugiados que, ao redor 

do planeta, haviam sido forçados a deixar seus países de origem devido às hostilidades ou em razão de perseguições 

em razão de sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Estima-se em mais de 40 milhões 

de pessoas o número de deslocados à força apenas na Europa ao final da guerra”. ROCHA, Gustavo. Os 

Refugiados e os Direitos Humanos: a proteção de refugiados é uma questão fundamental de direitos humanos. 

2018. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/junho/os-refugiados-e-os-direitos- 

humanos. Acesso em 21 dez 2020. 
23CASTAÑO, Jazmín; KANDEL, Victoria. El surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: contexto histórico y algunas de sus características. Disponível em: 

<http://ijdh.unla.edu.ar/advf/documentos/2018/03/5aba56fb09444.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2020. 

https://www.icrc.org/pt/o-movimento
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/junho/os-refugiados-e-os-direitos-humanos
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/junho/os-refugiados-e-os-direitos-humanos
http://ijdh.unla.edu.ar/advf/documentos/2018/03/5aba56fb09444.pdf
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liberdade das pessoas são absolutamente prioritárias e impostergáveis”24. Foi nesse contexto, 

então, que foi concebida a ideia de um diploma internacional que dispusesse acerca do tema em 

questão: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Segundo as Nações Unidas, em sua página oficial25: 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento 

marco na história dos direitos humanos. Elaborada por representantes de 

diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a 

Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 

em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia 

Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. 

Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. 

 

Ao assegurar o direito à vida, liberdade, segurança pessoal, sem quaisquer distinções 

relacionadas à raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, etc. (artigos 2º e 3º), a 

Carta vai de encontro ao que precipuamente se atribui como fator determinante à condição de 

refugiados, tendo em vista que se deslocam em razão de ameaças à sua própria vida e integridade. 

Por isso, também lhes é garantido o direito de abandonar o país em que se encontram, bem como 

o direito de regressar ao seu país, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do referido diploma 

internacional26. 

É de notória relevância identificar a preocupação com os direitos fundamentais por meio 

da referida Declaração. Não é à toa que, em seu preâmbulo, fundamenta-se que “o desprezo e o 

desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade”. Inegável vislumbrar, tão logo, que diante desse cenário de guerras mundiais, se 

amplificaram os fluxos humanos, abrangidos os refugiados e apátridas, isto é, aqueles que não 

possuem, legalmente, uma nacionalidade27. 

 
1.2.2. A criação do ACNUR 

 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), também conhecido 

por Agência da ONU para os Refugiados, constitui importantíssimo órgão de assistência à 

 
 

24Op. cit. 
25ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. As Nações Unidas no Brasil. Disponível em: 

<https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos> acesso em: 02 jul. 2020. 
26Ibidem. 
27PEREIRA, Gustavo de Lima. Direitos humanos e migrações forçadas: introdução ao Direito Migratório e ao 

Direito dos Refugiados no Brasil e no mundo. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2019. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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população refugiada em âmbito internacional. Criado no ano de 1950 através de Resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, começou a atuar em janeiro de 1951, mesmo ano da 

Convenção de Genebra, com o objetivo de “reassentar refugiados europeus que estavam sem lar 

após a Segunda Guerra Mundial”28. 

Desde o seu ato de constituição, que deu início a várias atividades desenvolvidas em prol 

dos refugiados, até o presente momento, o ACNUR se tornou uma das mais importantes agências 

humanitárias do mundo, contando com milhares de voluntários para atuar em 130 países do 

globo. Tal verdade se comprova pelo fato de a Agência ter recebido, por duas vezes, o Prêmio 

Nobel da Paz - a primeira em 1954 e a segunda em 198129. 

No Brasil, o escritório central do ACNUR está situado em Brasília, mas existem ainda 

três unidades descentralizadas em nosso país: a primeira na cidade de São Paulo, capital; a 

segunda em Manaus, capital do Amazonas, e finalmente uma terceira na capital de Roraima, 

Boa Vista30, atuando em parceria com o Poder Público, seja em âmbito federal, estadual ou 

municipal. 

Com a nítida função de proporcionar proteção internacional aos refugiados, além de 

prever soluções permanentes para suas demandas, o ACNUR se compromete a desenvolver 

trabalho com foco muito mais social e humanitário, ao invés de partidário31. De acordo com o 

artigo 2º do Estatuto do ACNUR, sua razão de ser também se relaciona ao fomento da repatriação 

voluntária dos refugiados, ou, sendo necessário, da integração deles no seio das novas 

comunidades nacionais, responsáveis por acolhê-los32. 

Em que pese as diversas formas de atuação da Agência da ONU para Refugiados, de 

modo a ampliar a assistência humanitária mundial, um ponto interessante é que, dentre outras 

hipóteses, o cometimento de certos crimes, previstos em tratados e declarações internacionais, 

afasta a competência do ACNUR sobre o infrator da lei33. Isso significa que estão excluídos do 

 

28ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Histórico do ACNUR. Disponível em 

https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso em: 02 jul. 2020. 
29Idem. 
30ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. ACNUR no Brasil. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/. Acesso em: 19 mar. 2021. 
31ACNUR. Resolução nº 428 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. 

Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_AC 

NUR.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR. 

Acesso em: 17 mar. 2021. 
32Dispositivo nº 2: “O trabalho do Alto Comissariado terá um caráter totalmente apolítico; será humanitário e 

social e, como regra geral, estará relacionado com grupos e categorias de refugiados”. ACNUR, 1950. 
33Dispositivo nº 7: “Salvaguarda-se que a competência do Alto Comissariado, tal como está definida no parágrafo 

acima referido, não se aplicará a qualquer pessoa: (...) d) A respeito da qual exista razões sérias para considerar 

que tenha cometido um dos crimes compreendidos nas disposições dos tratados de extradição ou um dos crimes 

https://www.acnur.org/portugues/historico/
https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_AC
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_AC
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mesmo amparo concedido aos refugiados aqueles que cometem crimes contra a paz, crimes de 

guerra ou crimes contra a humanidade. 

Saliente-se ainda que, a despeito do custeio para a manutenção da Agência, apenas o 

escritório do ACNUR é financiado pelas Nações Unidas, de tal forma que as demais despesas 

são mantidas por meio de contribuições voluntárias34. Com efeito, esta é uma particularidade que 

gera um alerta à comunidade internacional no que tange à importância de cooperar financeira e 

solidariamente com o órgão, unindo esforços em todo o mundo no intuito de conceder mais 

dignidade à população refugiada. 

 
1.2.3 A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967 

 
 

Mais dois marcos legais no Direito dos Refugiados merecem destaque, sendo certo que 

foram fortemente influenciados pela Declaração Universal de Direitos e pela criação do ACNUR 

na linha do tempo. O primeiro deles é a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 

1951, mais conhecida como Estatuto dos Refugiados, assinada em Genebra, em julho de 1951. 

Já o segundo cuida do Protocolo relativo ao referido Estatuto, assinado em Nova Iorque em 

janeiro de 1967, entrando em vigor em outubro do mesmo ano. 

Cumpre mencionar, tão logo, que o motivo principal que ensejou na promulgação de um 

Protocolo posterior ao Estatuto reside no fato de que havia uma limitação temporal para o 

reconhecimento do status de refugiado, como se percebe pela redação do art. 1º da Convenção, 

já estudado anteriormente. De acordo com o dispositivo, só estavam sujeitos à condição de 

refugiado os que viveram acontecimentos até a data de 1º de janeiro de 1951. Logo, urgiu a 

necessidade de que novos fluxos de refugiados fossem amparados pela lei, de modo que o artigo 

1º foi suprimido pelo novo diploma legal, desconsiderando-se os dizeres “em consequência dos 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”35. 

Frise-se ainda que, além da limitação temporal, havia também uma reserva geográfica 

estabelecida pela Convenção, por considerar como refugiados os que viviam em território 

 

especificados no artigo VI do Estatuto do Tribunal Militar Internacional aprovado em Londres ou nas disposições 

do parágrafo 2, do artigo 14, da Declaração Universal dos Direitos do Homem”. ACNUR, 1950. 
34Disposição nº 20: “O escritório do Alto Comissariado será financiado pelo orçamento das Nações Unidas. Salvo 

decisão posterior em contrário, por parte da Assembleia Geral, nenhum encargo, para além das despesas 

administrativas referentes ao funcionamento do escritório do Alto Comissariado será imputado ao orçamento das 

Nações Unidas e todas as outras despesas referentes à atividade do Alto Comissariado serão financiadas por meio 

de contribuições voluntárias”. ACNUR, 1950. 
35MAZUR, Isabela. A Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados. p. 167. in JUBILUT, Liliana 

Lyra et. al, Refúgio no Brasil: Comentários à Lei 9.474/97 São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 2017. Disponível 

em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/ 2018/02/Ref%C3%BAgio -no-Brasil- 

Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf. Acesso em: 17 mar. 2021. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
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europeu. Partindo do pressuposto de que até a década de 1950, a grande maioria dos refugiados 

era de fato europeia, torna-se compreensível tal limitação geográfica36. Logo, no Protocolo de 

1967, tal cláusula também foi objeto de mudança. 

Inicialmente, a adesão do Brasil a estes dois instrumentos internacionais não se deu de 

maneira absoluta, haja visto que o país formulou reservas temporais e geográficas que 

posteriormente foram derrubadas, ensejando no Decreto nº 50.215/61 e no Decreto nº 70.946/72, 

relativos à promulgação da Convenção e do Protocolo, respectivamente. 

Ora, como tudo no mundo jurídico, viu-se necessária uma alteração do antigo pelo novo 

com a finalidade de abranger as novas perspectivas e paradigmas do mundo em constante 

transição, parafraseando Heráclito de Éfeso, “nada é permanente, exceto a mudança”. 

Por isso, entendemos que foi deveras relevante a publicação do Estatuto de 1951, 

seguida da ratificação do Protocolo de 1967, os quais, segundo Tuiani Mendes Fernandes37, 

possuem a finalidade de “garantir e estabelecer direitos fundamentais e mínimos para a dignidade 

da pessoa do refugiado, como o respeito às práticas religiosas e a vedação à discriminação do 

refugiado em qualquer forma”. 

 
1.2.4 A Lei 9.474/1997 e a criação do CONARE 

 
O ano de 1997 foi significativo para os refugiados no Brasil, haja vista que neste ano 

entrou em vigor a Lei nº 9.474, a qual definiu mecanismos para a implementação do Estatuto 

dos Refugiados de 1951. Consoante ensinamento da constitucionalista Flávia Piovesan38: 

o Estado brasileiro deve elaborar todas as disposições de direito interno que 

sejam necessárias para tornar efetivos os direitos e liberdades enunciados nos 

Tratados de que o Brasil é parte. A omissão estatal viola obrigação jurídica 

assumida no âmbito internacional, importando em responsabilização do 

Estado. 

 

Logo, partindo de tal premissa, e considerando o que foi estudado nos tópicos 

anteriores, se o Brasil é signatário dos diplomas internacionais que amparam refugiados, a 

 

36SAADEH, Cyro; EGUCHI, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível 

em:      <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm>      Acesso      em: 19 

mar. 2021. 
37FERNANDES, Tuiani Mendes. O Princípio da Solidariedade aplicado ao Direito Internacional para 

efetivação da integração social dos refugiados no Brasil. Mostra de Pesquisa de Direito Civil 

Constitucionalizado, v. 0, n. 0, 2017. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/ecc/article/view/17822>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
38PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 

1996. p. 97. apud SAADEH, Cyro; EGUCHI, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm>. Acesso em: 19 mar. 2021. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/ecc/article/view/17822
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm
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exemplo da Convenção de 51 e do Protocolo de 67, torna-se obrigado a cumprir, internamente, 

as disposições às quais aderiu internacionalmente. Este entendimento, portanto, justifica a 

edição da Lei 9.474/97, que, por sua vez, passou a ser considerada por alguns como um pilar 

do regime protetivo dos refugiados no Brasil39. 

Dentre as disposições da referida lei, o artigo 12 instituiu o CONARE (Comitê Nacional 

para os Refugiados) - órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 

cuja atribuição é deliberar acerca das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado 

no Brasil40. Para fins de maior compreensão, vejamos a redação do artigo em comento41: 

 
Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o 

Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados de 1967 e com as demais fontes de direito internacional dos 

refugiados: 

I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da 

condição de refugiado; 

II - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante 

requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado; 
III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; 

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

e apoio jurídico aos refugiados; 

V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei. 

 
Basicamente, o indivíduo que chega ao Brasil solicitando refúgio tem seu pedido 

analisado pelo CONARE, em conjunto com a Polícia Federal, devendo ser submetido a uma 

entrevista antes de ter seu status de refugiado reconhecido. Conforme artigo publicado pelo 

Centro Universitário de Belo Horizonte, “essa complexa legislação também prevê a concessão, 

no Brasil, de uma carteira de identidade, de uma carteira de trabalho e de um documento de 

viagem ao refugiado. Isso corrobora a ideia de inserção social mínima, ainda que documental, 

do estrangeiro no país”42. 

 

 

 

 

 
39JUBILUT, Liliana Lyra et. al. Refúgio no Brasil: Comentários à Lei 9.474/97. São Paulo: Quartier 

Latin/ACNUR, 2017, p. 09. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/ 

2018/02/Ref%C3%BAgio -no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf. Acesso em: 02 jul. 

2020. 
40CONARE. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus- 

direitos/refugio/conare>. Acesso em: 22 dez. 2020. 
41BRASIL. Lei nº º 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e determina outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 29 abr. 2020. 
42UniBH.     Refugiados      no      Brasil:      como      nosso      país      pode      ajudar?      Disponível      em: 

<https://www.unibh.br/blog/refugiados-no-brasil-como-nosso-pais-pode-ajudar/>. Acesso em: 27 mar. 2021. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
https://www.unibh.br/blog/refugiados-no-brasil-como-nosso-pais-pode-ajudar/
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Respondido, então, o questionamento da introdução, no sentido de quais são os marcos 

legais que mais se destacam na proteção dos refugiados, passaremos ao próximo tópico, 

relacionado aos princípios e garantias sobre o tema. 

 
1.3 ALGUNS PRINCÍPIOS INERENTES AOS SOLICITANTES DE REFÚGIO 

 
É de se realçar que todo instituto implica um conjunto de regras e princípios que 

delineiam o seu escopo e alcance, o que se denomina de regime jurídico. Nesse sentido, 

objetivamos neste tópico trazer à baila três grandes princípios que norteiam o refúgio. 

 
1.3.1 Dignidade da pessoa humana 

 
A dignidade da pessoa humana, esculpida no art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 

1988 como um dos princípios fundantes da República Federativa do Brasil43 fornece bases 

sólidas para a ideia de que todo refugiado deve receber tratamento digno, bem como ver seus 

direitos fundamentais assegurados pelo Estado do qual recebe proteção. 

Sob o aspecto semântico, Ingo Sarlet conceitua dignidade da pessoa humana como um 

predicado tido como inerente a todos os seres humanos44. Ainda, de acordo com Barroso, “a 

dignidade humana, como atualmente compreendida, se assenta sobre o pressuposto de que cada 

ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo”45. 

No plano da vida dos refugiados, tal princípio representa um valor fundamental. Para o 

jus internacionalista Valério de Oliveira Mazzuoli, “quaisquer estrangeiros devem ter uma 

condição jurídica respeitadora da dignidade da pessoa humana, devendo ser tratados como 

homens e mulheres capazes de gozar todos os direitos daí decorrentes”46. 

Renato Ferraz et. al. coadunam com a visão de Mazzuoli no sentido de entenderem que 

o escopo do sistema jurídico internacional é a proteção dos direitos dos refugiados, que por sua 

vez se relacionam com princípios capazes de integrar, dentre outros, o acolhimento da 

 

 

 
 

43“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 

pessoa humana”. GOVERNO FEDERAL, 1988. 
44SARLET, Wolfgang Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição da 

República de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 22. 
45BARROSO, Luís Roberto A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 14. 
46MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 783. 



23 
 

 

 

 

comunidade social e a atribuição dos direitos fundamentais à população refugiada47. É 

importante frisar, portanto, que os instrumentos constituídos e os tratados internacionais 

pactuados em prol dos direitos dos refugiados revelam uma preocupação, ainda que 

implicitamente, de assegurar maiores níveis de dignidade humana a estes povos. 

 
1.3.2 Non refoulement 

 

O princípio de não devolução (ou, em francês, non-refoulement) estabelece que os 

solicitantes de refúgio e os refugiados não podem ser obrigados a retornar a um país onde sua 

vida corra risco. Neste ângulo, tem-se que um dos principais pontos da Convenção de 1951 da 

ONU sobre refugiados é que os refugiados não podem ser expulsos ou devolvidos a fronteiras 

ou territórios onde suas vidas ou liberdades se encontrem ameaçadas. Sobre este assunto, citamos 

o artigo 33.1 da referida Convenção48: 

 
Artigo 33. - Proibição de expulsão e de devolução ("refoulement") 

1. Nenhum Estado Contratante poderá, por expulsão ou devolução, por em 

modo algum a um refugiado nas fronteiras dos territórios onde sua vida ou 

liberdade estejam em perigo por causa de sua raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a determinado grupo social, ou de suas opiniões políticas. 

 
No Brasil, o princípio de non refoulement também pode ser identificado através do 

disposto no art. 37 da Lei n. 9.474/97, o qual determina que “a expulsão de refugiado do território 

nacional não resultará em sua retirada para país onde sua vida, liberdade ou integridade física 

possam estar em risco, e apenas será efetivada quando da certeza de sua admissão em país onde 

não haja riscos de perseguição”49. Outrossim, sugere o ACNUR que o referido princípio já é 

considerado norma de direito internacional consuetudinário50. 

 
 

47SILVA, Renan Antônio da; FERRAZ, Renato Ribeiro Nogueira; SILVA, Gabriel Oliveira Nascimento da. A 

Proteção dos Refugiados no Brasil, questões de gênero e tratamento da Dignidade da Pessoa Humana: Uma 

análise na cidade de São Paulo. Gênero & Direito, v. 8, n. 3, 2019. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/article/view/46563>. Acesso em: 29 mar. 2021. 
48ONU. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiado

s.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. 
49BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 29 abr. 2020. 
50“El principio de no devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de 1951 forma parte del derecho 

internacional consuetudinario.” ACNUR. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección 

internacional de los refugiados. Genebra, agosto de 2006, p. 7. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?file=fileadmin 

/Documentos/BDL/2009/7130. Acesso em: 07 dez. 2020. 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/article/view/46563
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?file=fileadmin
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?file=fileadmin


24 
 

 

 

 

Para ilustrar, vale trazer o caso de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, no caso da Família Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional da Bolívia. Trata-se de 

uma família peruana que havia ingressado na Bolívia sob a condição de refugiados, porém anos 

depois o governo da Bolívia determinou sua expulsão e proibiu a família de manter-se em 

fronteiras bolivianas51. 

No mencionado caso, a Corte IDH, em seus pontos resolutivos, declarou ter havido “a 

violação do direito de buscar e receber asilo, do princípio de não devolução (contidos no direito 

de circulação e residência) e dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial”52. Além 

disso, foi igualmente violado o direito à proteção das crianças e da família pelo Estado 

Plurinacional da Bolívia. 

Quanto ao princípio de não devolução, a Corte determinou que “a proibição de 

devolução constitui a pedra angular da proteção internacional das pessoas refugiadas ou asiladas 

e das pessoas solicitantes de asilo”53. Ao asseverar, portanto, que o princípio da não devolução 

constitui norma consuetudinária de Direito Internacional, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos deixou precedentes para que os refugiados recebessem acolhimento dos países, com 

fulcro no direito de buscar e receber proteção internacional. 

 
1.3.3 Solidariedade 

 
Ingo W. Sarlet salienta que a solidariedade compõe os direitos de terceira dimensão, isto 

é, direitos difusos, que se aplicam a toda uma coletividade e, portanto, desprendem-se da figura 

“homem-indivíduo”54. Assim, podemos entender este princípio como intrínseco à vida em 

sociedade, eis que todos estamos inseridos em um contexto social, desde o núcleo familiar, até 

os laços construídos nas relações externas, sendo certo que somos seres relacionais, dotados de 

cultura e necessidade de integração. 

 
 

51CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Familia Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional 

de Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 25 de novembro de 2013. Disponível em: 

<https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=376>. Acesso em 02 jul. 2020. 
52“(...) la violación del derecho a buscar y recibir asilo, del principio de no devolución (contenidos en el derecho 

de circulación y residencia) y de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”. CORTE IDH, 

2020, op. cit. s/n. 
53“(...) la prohibición de devolución constituye a la vez la piedra angular de la protección internacional de las 

personas refugiadas o asiladas y de las personas solicitantes de asilo. Este principio también constituye una norma 

consuetudinaria de Derecho Internacional y se ve reforzado, en el sistema interamericano, por el reconocimiento 

del derecho a buscar y recibir asilo”. CORTE IDH, 2020, op. cit. s/n. 
54FERNANDES, Tuiani Mendes. O Princípio da Solidariedade aplicado ao Direito Internacional para 

efetivação da integração social dos refugiados no Brasil. Mostra de Pesquisa de Direito Civil 

Constitucionalizado, v. 0, n. 0, 2017. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/ecc/article/view/17822>. Acesso em: 18 mar. 2021 

https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=376
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/ecc/article/view/17822
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Em relação aos refugiados, Tuiani Fernandes assevera55: 

 

Quando aplicado nas relações interpessoais, o indivíduo deixa de ser apenas 

um indivíduo e passa a se relacionar com a coletividade buscando o bem estar 

social e criando laços de fraternidade com o meio onde está inserido. Todavia, 

as suas individualidades devem ser respeitadas, como no caso dos refugiados 

que, embora queiram e necessitem se integrar na sociedade que os acolheu, 

não se deve retirar-lhes a cultura basilar e o direito de exercer seus costumes 

natais. 

 

A legislação internacional também assegura o princípio da solidariedade, com ênfase 

para os artigos 3º e 4º da Convenção de 1951, que trazem o tema da não discriminação quanto 

à raça, religião ou país de origem, bem como garantem liberdade religiosa aos refugiados, 

revelando o respeito à individualidade destas populações56. 

Por outro lado, se trouxermos uma abordagem mais pragmática sobre o princípio da 

solidariedade correlacionado à vivência dos refugiados, podemos analisar a decisão do Tribunal 

Regional Federal – 1ª Região, que obrigou o fornecimento de refeições para migrantes e 

refugiados assistidos pela Operação Acolhida, na capital do Amazonas57. A decisão foi mantida 

pelo Superior Tribunal de Justiça em dezembro de 2020 após um pedido de suspensão pelo 

município de Manaus. 

De acordo com o Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, a medida 

inicialmente imposta pelo TRF-1 não implicou em lesão de natureza grave ao interesse público 

capaz de ensejar em uma suspensão. Isto porque a decisão judicial foi fixada ao município de 

Manaus em solidariedade com a União e com o Estado do Amazonas. Nas palavras do Ministro 

Martins, esta decisão “não foi direcionada apenas ao município de Manaus, e sim abarcou 

igualmente o estado do Amazonas e a União, dado o caráter solidário da demanda, razão pela 

qual a exclusão de um dos entes do polo passivo desequilibrará o objetivo pelo qual 

o decisum foi constituído". 

O presidente do STF Ministro Luiz Fux corroborou com esta linha de pensamento, 

alegando que a decisão do TRF-1 está em conformidade com a jurisprudência do STF. Para 

 

55Op. cit. 
56“Art. 3º - Não discriminação: Os Estados Contratantes aplicarão as disposições desta Convenção aos refugiados 

sem discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem. Art. 4º - Religião: Os Estados Contratantes 

proporcionarão aos refugiados em seu território um tratamento ao menos tão favorável quanto o que é 

proporcionado aos nacionais no que concerne à liberdade de praticar a sua religião e no que concerne à liberdade 

de instrução religiosa dos seus filhos”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1951. 
57STJ. Mantida decisão que determinou fornecimento de alimentação a venezuelanos em Manaus. Dezembro 

de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24122020-Mantida- 

decisao-que-determinou-fornecimento-de-alimentacao-a-venezuelanos-em-Manaus.aspx>.        Acesso        em: 

21 mar. 2021. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24122020-Mantida-decisao-que-determinou-fornecimento-de-alimentacao-a-venezuelanos-em-Manaus.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24122020-Mantida-decisao-que-determinou-fornecimento-de-alimentacao-a-venezuelanos-em-Manaus.aspx
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tanto, fez menção ao voto da ministra Rosa Weber, no julgamento da Ação Cível Originária 

(ACO) 3121, que defendeu a aplicação do princípio da solidariedade entre os entes federados 

nas demandas atinentes aos serviços públicos prestados a refugiados e/ou estrangeiros 

migrantes em território brasileiro58. 

1.4 O REFÚGIO EM NÚMEROS: DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES AO BRASIL 

 
A 5ª edição do relatório “Refúgio em Números”59, divulgado em 2020 pelo Comitê 

Nacional para os Refugiados, apresenta dados estatísticos recentes, por meio de tabelas e 

gráficos, sobre os refugiados no Brasil, quanto à nacionalidade, sexo, faixa etária, dentre outras 

características. Um panorama deste quadro pode ser ilustrado através da tabela abaixo, que 

demonstra o número de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado que o Brasil 

recebeu, segundo ano, entre 2011 e 2019, por critérios de sexo e nacionalidade60. 

De acordo com a tabela abaixo foram cerca de 239.706 solicitações de refúgio no 

Brasil ao longo de quase 10 anos, com origem, sobretudo, de nacionais oriundos da Venezuela, 

Haiti e Cuba: 

FIGURA 1: NÚMERO DE SOLICITAÇÕES DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO, 

NO BRASIL, POR SEXO, SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE NASCIMENTO. 

 
FONTE: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do ACNUR, 2020. 

 

 

58STF. Mantida decisão que obrigou fornecimento de refeições a migrantes e refugiados em Manaus (AM). 

2020. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457560&ori=1. Acesso 

em: 19 mar. 2021. 
59SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; MACEDO, M. Refúgio em Números, 5ª Ed. Observatório das 

Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional para os Refugiados. 

Brasília, DF: OBMigra, 2020. Disponível em: 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9A 

GIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf. Acesso em 22 dez 2020. 
60Idem. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457560&ori=1
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9AGIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9AGIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf
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No que tange ao número de refugiados que tiveram seu status reconhecido, de acordo 

com a referida edição do relatório “Refúgio em Números”, em 2019 o Brasil atendeu à 

solicitação de refúgio de um total de 21.515 indivíduos vindos de diversas nacionalidades. 

Dessa forma, o Brasil atingiu em 2020 o índice de aproximadamente 32 mil pessoas 

reconhecidas como refugiadas. 

Ainda, consoante os dados colhidos sob o critério das regiões do Brasil, a região Norte 

do país está em posição de destaque no que tange à recepção de refugiados, de tal forma que no 

ano de 2019, as solicitações de refúgio apreciadas pelo CONARE atingiram a marca de 81,74% 

nos estados que compõem a região. Já a unidade federativa mais procurada foi Roraima, com 

56,72% dos pedidos de refúgio. 

No que tange à origem, os refugiados advinham sobretudo da Venezuela, com um total 

de 26.599 solicitações naquele ano61. Tais referências se comprovam pela análise do mapa 

abaixo: 

FIGURA 2: DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DAS SOLICITAÇÕES DE RECONHECIMENTO DA 

CONDIÇÃO DE REFUGIADO APRECIADAS NO BRASIL, SEGUNDO UF DE SOLICITAÇÃO, EM 2019. 

 
FONTE: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do ACNUR, 2020. 

 

Diante de tudo até agora retratado, concluímos que o fenômeno dos refugiados não é 

recente, tampouco irrelevante. Vimos que no Brasil eles estão presentes em número expressivo 

e em várias regiões do território nacional. 

 

61SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; MACEDO, M. Refúgio em Números, 5ª Ed. Observatório das 

Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional para os Refugiados. 

Brasília, DF: OBMigra, 2020. Disponível em: 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9A 

GIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf. Acesso em 22 dez 2020. 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9AGIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/Ref%C3%BAgio%20em%20n%C3%BAmeros/REF%C3%9AGIO%20EM%20N%C3%9AMEROS.pdf
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A partir dessa verdade, realçamos a relevância de o Estado brasileiro, bem como de 

seus nacionais, concederem tratamento digno e equânime a esses indivíduos. Mais do que isso, 

entendemos que os refugiados não devem sofrer invisibilização em nenhum grau. 

Há de se considerar, no entanto, que a vulnerabilidade desses povos é inevitavelmente 

agravada em certos contextos, dentre eles, as calamidades. Por essa razão, estudaremos no 

próximo capítulo de que forma o surgimento da Covid-19 corroborou para tornar mais 

dramática a crise humanitária dos refugiados. 



29 
 

 

 

 

2. CRISES SANITÁRIA E HUMANITÁRIA NO BRASIL: QUANDO AMBAS SE 

ENCONTRAM 

 
 

“Em 2020, a pandemia da COVID-19 tem levado quase todo o planeta a uma crise 

sanitária e humanitária, testando a espécie humana em várias dimensões”62. Com essas palavras 

de constatação de Rômulo Paes-Sousa, Nísia Lima e Paulo Buss, pesquisadores da Fiocruz, 

inicia-se este capítulo, revelando um cenário desolador causado pela Covid-19, implicando o 

agravamento de uma crise humanitária já existente no âmbito do direito dos refugiados e que 

perdura ao largo deste ano de 2021, infelizmente. 

Indubitavelmente, o encontro da crise dos refugiados com a crise instaurada pela Covid- 

19 culmina em campo que assume uma proporção de graves consequências negativas. A 

Coordenadora de Gestão e Desenvolvimento de Campo da Organização Internacional para 

Migrações (OIM) apontou ao menos três desafios principais no que tange ao enfrentamento da 

pandemia pelos refugiados63. O primeiro faz jus aos recursos escassos, o que torna o isolamento 

dificultoso em razão da infraestrutura limitada. Em segundo lugar, a falta de informação 

advinda das restrições de internet gera um grande problema de conscientização nas populações 

refugiadas, que podem dar lugar ao pânico ou às fake news. Por último, há uma forte 

estigmatização dos profissionais de saúde, que trabalham na linha de frente e, portanto, estão 

sujeitos ao risco de se infectar. 

Além dos aspectos mencionados, é possível citar outras problemáticas a que estão 

sujeitos os refugiados em condições mais vulneráveis, como a precarização das condições 

sanitárias, a instabilidade de moradia, a superlotação, o aumento da xenofobia, o desemprego, 

sem contar a burocratização para pleitear auxílios governamentais. Vislumbraremos cada uma 

destas questões em tópico posterior, já que antes faz-se necessário trazer um panorama geral 

sobre a pandemia da Covid-19, expondo de maneira breve como se deu o surgimento da doença 

e seu rápido alastramento nos países do globo e sobretudo no Brasil. 

 

2.1 A PANDEMIA DA COVID-19 EM PLENO SÉCULO XXI: DESAFIOS HUMANITÁRIOS E 

DE SAÚDE PÚBLICA  

Na era das tecnologias, toda informação nova percorre o mundo virtual em frações de 

tempo impressionantes. Semelhantemente, a disseminação do novo coronavírus - mais 
 

 
62PAES-SOUSA, Rômulo; LIMA, Nísia Verônica Trindade; BUSS, Paulo Marchiori. A pandemia de COVID- 

19: uma crise sanitária e humanitária. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 7, e00177020, jun. 2020. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00177020. Acesso em 27 Mar. 2021. 
63Covid-19 chega   ao   maior   campo   de   refugiados   do   mundo.   ONU   News.   Disponível   em: 

<https://news.un.org/pt/story/2020/05/1713692>. Acesso em: 21 dez. 2020. 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00177020
https://news.un.org/pt/story/2020/05/1713692
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conhecido por Covid-1964, sigla originária do inglês Corona Virus disease 2019 - também se deu 

de maneira vertiginosa. 

De acordo com o médico epidemiologista e pesquisador Cláudio Maierovitch, da 

Fiocruz Brasília, a pandemia se caracteriza pela situação de uma doença acontecendo de 

maneira inesperada, ou seja, uma epidemia, que por sua vez se espalha por diversos continentes 

e países do mundo, deixando de ser algo localizado para ser uma preocupação mundial. E isso 

se dá num momento específico em que há um forte aumento do número de casos65. 

Considerada pela ONU como a maior crise humanitária desde a 2ª Guerra Mundial66, a 

pandemia afetou radicalmente a rotina das pessoas em todo o mundo. As atividades presenciais 

foram substituídas pelas virtuais, o ensino remoto se tornou a realidade das crianças, o home 

office a realidade dos adultos e, bem assim, as instituições de ensino, órgãos públicos, 

estabelecimentos comerciais, templos religiosos tiveram suas portas fechadas. O uso de máscaras 

se tornou obrigatoriedade em grande parte do mundo, sujeito a sanções em caso de 

descumprimento, e o álcool em gel passou a ser item de necessidade nas farmácias. 

 
2.1.1 Breve panorama em nível mundial e o cenário brasileiro 

 
De acordo com Faerstein et. al., em artigo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro67, 

“o início da transmissão de Covid-19 foi notificado pela China à Organização Mundial da Saúde 

pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019”. Um mês depois, mais precisamente em 30 de 

janeiro de 2020 a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII). Isso porque ainda no primeiro mês do ano, houve registro da enfermidade em outros 

 

 

 

 

 

 

 

64“Doença respiratória viral causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, do género Beta coronavírus, identificado pela 

primeira vez em 2019, na China, que se transmite sobretudo por contacto com material infeccioso (como gotículas 

de secreções respiratórias) e cujos sintomas iniciais incluem febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo evoluir 

para situações de pneumonia, falência dos rins e de outros órgãos e eventual morte”. INFOPÉDIA, Dicionário 

Infopédia de Termos Médicos, 2020. 
65FIOCRUZ. Podcast Viralizados - O que é pandemia e o que muda com a declaração da OMS? [s.l.: s.n.], 

Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-w5_DTh9Szc>. Acesso em: 29 mar. 2020. 
66ANDES-SN. ONU prevê a maior crise humanitária desde a 2a Guerra Mundial. Disponível em: 

<https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/oNU-preve-a-maior-crise-humanitaria-desde-a-2a-guerra- 

mundial1>. Acesso em: 22 dez. 2020. 
67RODRIGUES, Igor de Assis; CAVALCANTE, João Roberto; FAERSTEIN, Eduardo. Pandemia de Covid-19 

e a saúde dos refugiados no Brasil. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000300305&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em 21 dez 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=-w5_DTh9Szc
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/oNU-preve-a-maior-crise-humanitaria-desde-a-2a-guerra-mundial1
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/oNU-preve-a-maior-crise-humanitaria-desde-a-2a-guerra-mundial1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000300305&lng=en&nrm=iso
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países da Ásia, Europa e América do Norte. E foi em um cenário com mais de 110 mil casos ao 

redor de 114 países do globo que a OMS decretou pandemia em 11 de março de 202068. 

Pouco tempo depois de diversos países do hemisfério norte entrarem em estado de 

calamidade, chegou a vez do Brasil declarar ESPIN por Covid-19 em 3 de fevereiro de 202069. 

A partir de então os brasileiros se viram obrigados a aderir à quarentena, praticando as medidas 

de higiene e isolamento social impostas pelas autoridades. Enquanto isso, os noticiários 

borbulhavam com boletins epidemiológicos, indicando o número de casos suspeitos, confirmados 

e óbitos em cada cidade e estado do país. Os dados eram atualizados com tanta velocidade que 

se tornou impossível acompanhar os índices com exatidão. 

Até a semana do desfecho deste trabalho, dados oficiais do Ministério da Saúde 

informavam que o Brasil ultrapassara a marca de 12,4 milhões de casos confirmados de Covid- 

19, atingindo a estatística de mais de 300 mil óbitos em todo o território brasileiro, conforme 

podemos observar nos seguintes quadros70, que apresentam dados colhidos entre 27/03/2020 e 

27/03/2021, ou seja, ao longo de um ano de pandemia: 

 
FIGURA 3 – NÚMERO TOTAL DE CASOS DE CORONAVÍRUS NO BRASIL: 

Fonte: Ministério da Saúde do Governo Federal, Brasil, 2021. 

 

 

 

 

 

 

68CAVALCANTE, João Roberto; CARDOSO-DOS-SANTOS, Augusto César; BREMM, João Matheus; et al. 

COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde, v. 29, p. e2020376, 2020. 
69BRASIL. Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020: Declara Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>. Acesso em: 22 dez. 

2020. 
70MINISTÉRIO   DA    SAÚDE.    Covid-19    no    Brasil:    Casos    e    Óbitos.    2021.    Disponível    em: 

<https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>. Acesso em: 27 mar. 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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FIGURA 4 – NÚMERO DE CASOS DE CORONAVÍRUS POR REGIÃO DO BRASIL: 

Fonte: Ministério da Saúde do Governo Federal, Brasil, 2021. 

 

 

Apesar das incertezas quanto às etapas para imunização no Brasil, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, reunido em 17 de dezembro de 2020, decidiu que a normativa que 

prevê a vacinação compulsória contra Covid-19 é constitucional71. De acordo com o canal 

oficial do STF, “o entendimento foi firmado no julgamento conjunto das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 6586 e 6587, que tratam unicamente de vacinação contra a Covid- 

19, e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879, em que se discute o direito à 

recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas”72. 

Diante dessa perspectiva, após ser debatido, planejado e aprovado pelo Governo Federal, 

iniciou-se um Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19        ao redor 

de todas as unidades federativas73, a fim de vacinar primeiramente os profissionais de saúde, 

idosos, portadores de doenças respiratórias e demais pessoas que fazem parte do grupo de risco. 

A população, então, tem sido orientada a verificar os calendários das prefeituras, com vistas a 

receber a primeira dose da vacina, e posteriormente a segunda dose, de acordo com o número 

disponível nas unidades de saúde presentes em cada município. 

Importante ressaltar que, muito embora a produção da vacina tenha sido um avanço da 

medicina para fins de se evitar a proliferação do novo coronavírus, novas variantes do SARS- 

CoV-2 entraram em pauta, de modo a provocar novas ondas de surto em diversas regiões.  

 

 

 

 

 
71STF. Plenário decide que vacinação compulsória contra Covid-19 é constitucional. Notícias STF. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462>. Acesso em: 22 dez. 2020. 
72Ibid. 
73MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Disponível 

em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina- 

contra-a-covid-19>. Acesso em: 26 mar. 2021. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
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No Brasil, este fato exigiu atenção redobrada da população no que tange ao cumprimento das 

medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde74. 

Traçado esse breve panorama, em âmbito mundial e nacional, acerca da evolução da 

doença, trataremos dos efeitos e impactos que sua chegada trouxe para a população refugiada, 

sobretudo no contexto brasileiro. 

 

2.2 O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 PELOS REFUGIADOS 

 
Muitos são os obstáculos enfrentados pelos refugiados normalmente, porém eles 

rapidamente se agudizaram com o surgimento da pandemia. Na visão do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, António Guterres, os milhões de refugiados e pessoas 

deslocadas internamente forçados a fugir de suas casas por causa da violência e calamidades, ou 

migrantes em situações precárias, “agora, enfrentam três crises de uma só vez”75. 

Estas se revelam da seguinte maneira76: 

 

Primeiro, uma crise de saúde – à medida que são expostos ao vírus, 

geralmente em contextos de grandes aglomerações onde o distanciamento 

social é um luxo impossível – e onde coisas básicas como cuidados de saúde, 

água, saneamento e nutrição são muitas vezes difíceis de encontrar. (...) 

Segundo, as pessoas em movimento enfrentam uma crise socioeconômica – 

especialmente aquelas que trabalham na economia informal, sem acesso à 

proteção social. 

Terceiro, as pessoas em movimento enfrentam uma crise de proteção. Mais 

de 150 países impuseram restrições nas fronteiras para conter a propagação do 

vírus. (...) Ao mesmo tempo, o medo da COVID-19 levou ao aumento 

exponencial da xenofobia, do racismo e da estigmatização (grifos nossos). 

 

A partir dessas considerações, examinaremos algumas mazelas que perpassam a 

realidade dos refugiados em tempos de pandemia, com enfoque nas três crises pontuadas no 

fragmento acima, por Guterres. 

Primeiramente, veremos quais são os impactos da pandemia para os refugiados no 

âmbito da saúde em um contexto de aglomeração inevitável e saneamento básico precário. 

Posteriormente, trataremos das mazelas enfrentadas pelos refugiados sob o espectro 

 
 

74MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Saúde orienta estados sobre medidas preventivas em função de 

nova variante do SARS-CoV-2. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt- 

br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-orienta-estados-sobre-medidas-preventivas-em-funcao-de-nova- 

variante-do-sars-cov-2>. Acesso em: 29 mar. 2021. 
75ACNUR. Refugiados e migrantes enfrentam ‘três crises de uma só vez’, alerta secretário-geral da ONU. 

Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2020/06/03/refugiados-e-migrantes-enfrentam-tres-crises-de- 

uma-so-vez-alerta-secretario-geral-da-onu/>. Acesso em: 24 mar. 2021. 
76Ibidem. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-orienta-estados-sobre-medidas-preventivas-em-funcao-de-nova-variante-do-sars-cov-2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-orienta-estados-sobre-medidas-preventivas-em-funcao-de-nova-variante-do-sars-cov-2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-orienta-estados-sobre-medidas-preventivas-em-funcao-de-nova-variante-do-sars-cov-2
https://www.acnur.org/portugues/2020/06/03/refugiados-e-migrantes-enfrentam-tres-crises-de-uma-so-vez-alerta-secretario-geral-da-onu/
https://www.acnur.org/portugues/2020/06/03/refugiados-e-migrantes-enfrentam-tres-crises-de-uma-so-vez-alerta-secretario-geral-da-onu/
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socioeconômico, tangenciando a instabilidade financeira à qual estão expostos. Por último, 

olharemos para o quesito proteção e acolhimento, expondo temas como a xenofobia, o racismo 

e os efeitos do fechamento das fronteiras. 

 

2.2.1 Saúde pública em perigo 

 

É interessante pontuar, antes de tudo, que o direito à saúde foi elevado à categoria de 

direito fundamental em razão de sua essencialidade para a manutenção do direito à vida digna77. 

Dispositivos constitucionais que tratam do direito à saúde comprovam esta verdade. Basta 

olharmos para o artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual “a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos 

riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. Além disso, o artigo 2º da Lei nº 8.080/90 fundamenta 

que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), vinculada à Organização Mundial 

da Saúde (OMS) entende saúde como um conceito que vai além da mera ausência de doenças, 

esclarecendo que só é possível falar em saúde quando existe um completo bem-estar físico, 

mental e social de um indivíduo78. Por essa razão, há diversos fatores que devem ser ponderados 

no momento de se verificar a eficácia do direito à saúde para os indivíduos. Porém, neste tópico, 

iremos nos ater ao perigo iminente que enfrenta a saúde pública, no atual contexto de pandemia. 

Pela redação dos dispositivos supramencionados, constatamos que a saúde é um dever 

a ser garantido pelo Estado, responsável por providenciar acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde a todas as pessoas. Nesse contexto, o acesso ao SUS (Sistema Único de 

Saúde), por sua vez instituído pela Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), é um direito não 

apenas do cidadão brasileiro, como também do refugiado e solicitante de refúgio, como arrazoa 

o ACNUR. De acordo com a Agência, “o SUS é um sistema de saúde público que garante o 

 

 

 

 

 

77JUSBRASIL. A (in) eficácia do Direito Fundamental à Saúde. Disponível em: 

<https://babii.jusbrasil.com.br/artigos/186310064/a-in-eficacia-do-direito-fundamental-a-saude>. Acesso em: 

26 mar. 2021. 
78OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. OPAS/OMS apoia governos no objetivo de fortalecer e 

promover a saúde mental da população. Outubro, 2016. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263:opas-oms-apoia-governos- 

no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839. Acesso em: 25 mar. 2021. 

https://babii.jusbrasil.com.br/artigos/186310064/a-in-eficacia-do-direito-fundamental-a-saude
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263%3Aopas-oms-apoia-governos-no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263%3Aopas-oms-apoia-governos-no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839
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acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, incluindo pessoas refugiadas 

e solicitantes de refúgio”79. 

A teoria nem sempre revela as dificuldades por trás de seu implemento. No cenário 

pandêmico atual - repleto de desigualdades -, a saúde dos indivíduos tem sido comprometida, 

sobretudo quando esses seres humanos que “pouco ou nada têm”, usando as palavras de Luiz 

Edson Fachin80, inevitavelmente, estão mais expostos ao vírus e à falta de bem-estar mental, 

social e emocional. 

Nessa perspectiva, damo-nos conta de que a saúde pública de qualidade e de igual 

acesso para todos se revela uma utopia, haja vista que o Brasil, sendo um país cujas taxas de 

desigualdade atingem patamar extremo, também reflete esta desigualdade em seu sistema de 

saúde81, revelando um colapso que apenas se amplificou com o surgimento da pandemia. 

Por oportuno, com relação ao SUS, os pesquisadores Nascimento e Pacheco, em artigo 

publicado pela Universidade Federal de Roraima, pontuam82: 

 
Apesar do SUS em seus fundamentos (baseado nos princípios e objetivos da 

Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde) ser uma 

referência (...), percebe-se, em meio à crise gerada pelo novo coronavírus (Sars- 

CoV-2) e da doença (covid-19), diversas falhas do sistema vislumbradas por 

falta de investimento público, mão de obra ineficiente, corrupção ou até falta 

de informação por parte de seus usuários tem colocado em xeque a eficiência 

do gerenciamento do sistema. 

 

Com base em tais informações, percebemos que o Brasil está, ainda, muito aquém da 

posição onde deveria estar, em termos de universalidade, equidade e integralidade de seu sistema 

de saúde. Nas palavras de Elione Silva Guimarães, “Para o governo da omissão e do descaso, 

“que morram quantos tiverem que morrer...”, “...e daí se morrerem”?”83 

Seguindo este raciocínio, ainda sobre o quesito saúde, sabe-se que dentre as medidas 

para se evitar a proliferação do novo coronavírus estão os cuidados de higiene, como lavar as 

 
 

79ACNUR. Saúde. ACNUR Brasil. Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/saude/>. 

Acesso em: 26 mar. 2021. 
80FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
81BARRETO, Mauricio Lima. Desigualdades em Saúde: uma perspectiva global. Ciência & Saúde Coletiva, 

v. 22, p. 2097–2108, 2017. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n7/2097-2108/. Acesso 

em: 29 mar. 2021. 
82NASCIMENTO, Francisleile Lima; PACHECO, Alberto do Espírito Santos Dantas. Sistema de Saúde Público 

no Brasil e a Pandemia do Novo Coronavírus. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 2, n. 5, p. 63–72, 2020. 

Disponível em: https://revista.ufrr.br/boca/article/view/NascimentoPacheco. Acesso em: 29 mar. 2021. 
83GUIMARÃES, Elione Silva. ALMICO, Rita de Cássia da Silva. As pandemias e as populações invisíveis: do 

Brasil do século XIX ao Brasil do Covid-19, p. 98-106 in: GOODWIN JR, William James; SARAIVA, Luiz 

Fernando. Na saúde e na doença: história, crises e epidemias: reflexões da história econômica na época da covid- 

19. 1ª ed. São Paulo: Hucitec, 2020. 

https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/saude/
https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n7/2097-2108/
https://revista.ufrr.br/boca/article/view/NascimentoPacheco


36 
 

 

 

 

mãos frequentemente com água e sabão e higienizar objetos e superfícies com álcool 70. Porém, 

não se pode negar que até mesmo o acesso ao saneamento básico, apesar de assegurado 

constitucionalmente84, não corresponde à realidade dos mais vulneráveis. 

Conforme dados do Jornal Nexo, há um campo de refugiados na Ilha grega de Lesbos 

que, muito embora comporte 3 mil pessoas, abriga hoje aproximadamente 20 mil indivíduos. 

“Há uma torneira para cada 1,3 mil pessoas e nenhum sabonete à disposição, segundo a 

organização não governamental Médicos sem Fronteiras”85. Vê-se, portanto, que a situação em 

campos de refugiados é de extrema urgência. 

A respeito do tema do saneamento básico, destacamos a crítica feita por Guimarães e 

Almico86: 

 

Por que tantas vezes afetados por doenças causadas pela falta de higiene ou que 

nos exigem redobrar o asseio para não disseminá-las, ainda temos uma 

porcentagem tão grande da população vivendo sem saneamento básico? Por 

que, com tanta tecnologia (desenvolvimento das forças produtivas), ainda 

vivemos em um mundo desigual, sabedores de que as desigualdades sociais são 

geradoras de sofrimento e violência? 

 

Outra das principais preocupações em termos de pandemia é quanto à rápida 

disseminação que o vírus possui, sobretudo em locais onde a aglomeração é inevitável. A famosa 

hashtag “stay at home”, traduzida como “fique em casa” foi estrategicamente utilizada por 

governos, celebridades e uma quantidade incontável de pessoas87, em uma campanha de 

conscientização a nível mundial, justamente para incentivar o isolamento domiciliar no ano de 

2020, estendendo-se para 2021. 

Contudo, surge o questionamento se de fato todos os indivíduos possuem condições de 

viver em isolamento domiciliar ou se, para alguns, ficar em casa não é uma opção, já que, 

inevitavelmente, vivem aglomerados em comunidades, assentamentos, ou campos de refugiados. 

 
 

84“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: IX - promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. BRASIL. 

Constituição da República Federativa do Brasil. 1988 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 dez. 2020. 
85NEXO JORNAL. Como refugiados ficam vulneráveis na pandemia do coronavírus. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/07/Como-refugiados-ficam-vulner%C3%A1veis-na- 

pandemia-do-coronav%C3%ADrus?fbclid=IwAR0aO1arEvmNYc6f7Yim_b-DcDAR- 

0l12EXb4EhMx8agQdACVHkczIZanbg>. Acesso em: 29 out. 2020. 
86GUIMARÃES, Elione Silva. ALMICO, Rita de Cássia da Silva. As pandemias e as populações invisíveis: do 

Brasil do século XIX ao Brasil do Covid-19, p. 98-106 in: GOODWIN JR, William James; SARAIVA, Luiz 

Fernando. Na saúde e na doença: história, crises e epidemias: reflexões da história econômica na época da covid- 

19. 1ª ed. São Paulo: Hucitec, 2020. 
87B9.     #fiqueemcasa     foi     hashtag     mais     utilizada     no     Brasil     em     2020.     Disponível     em: 

<https://www.b9.com.br/fiqueemcasa-foi-hashtag-mais-utilizada-no-brasil-em-2020/>. Acesso em: 21 dez. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/07/Como-refugiados-ficam-vulner%C3%A1veis-na-pandemia-do-coronav%C3%ADrus?fbclid=IwAR0aO1arEvmNYc6f7Yim_b-DcDAR-0l12EXb4EhMx8agQdACVHkczIZanbg
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/07/Como-refugiados-ficam-vulner%C3%A1veis-na-pandemia-do-coronav%C3%ADrus?fbclid=IwAR0aO1arEvmNYc6f7Yim_b-DcDAR-0l12EXb4EhMx8agQdACVHkczIZanbg
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/07/Como-refugiados-ficam-vulner%C3%A1veis-na-pandemia-do-coronav%C3%ADrus?fbclid=IwAR0aO1arEvmNYc6f7Yim_b-DcDAR-0l12EXb4EhMx8agQdACVHkczIZanbg
https://www.b9.com.br/fiqueemcasa-foi-hashtag-mais-utilizada-no-brasil-em-2020/
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Em 2020, um editorial publicado pela revista The Lancet destacou os riscos de 

agravamento das condições de saúde a que estão sujeitos os refugiados, em razão da superlotação 

em que vivem e da falta de acesso a serviços de saneamento básico88: 

 
Evidências demonstram que essa população vulnerável possui baixo risco de 

transmitir doenças contagiosas às populações hospedeiras em geral. Contudo, 

refugiados e migrantes estão potencialmente em maior risco de contrair doenças, 

incluindo a COVID-19, porque, normalmente, eles vivem em condições de 

superlotação sem acesso ao saneamento básico (tradução livre)89. 

 

No contexto brasileiro, o estado de Roraima, que como vimos foi o responsável pela 

recepção da maioria dos refugiados vindos da Venezuela, já enfrentava dificuldades para prover 

assistência e proteção a essa população em razão de seu sistema de saúde ser deficitário. Logo, 

após o fluxo migratório venezuelano, a situação se tornou ainda mais delicada. Já no caso do 

município do Rio de Janeiro, os refugiados residem, em sua grande parte, em zonas periféricas, 

quase sempre compartilhando moradia, quarto, banheiro com outras pessoas, não havendo como 

se falar em isolamento social. Conclui-se, portanto, que nas duas situações – seja de saneamento 

básico deficitário, seja de aglomeração inevitável – o risco de disseminação da Covid-19 é alto90. 

 

2.2.2 Instabilidade financeira 

 

Nos termos do art. 3º, inciso X da Nova Lei de Migração91, aprovada no ano de 2017, 

existem diversos princípios que regem a política migratória brasileira. Dentre eles está a 

inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Outrossim, o 

art. 6º da Lei nº 9.474/97 estabelece que o refugiado tem direito à cédula de identidade 

comprovando sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Logo, 

percebe-se que constitui um direito do refugiado e do migrante exercer atividade laboral no país 

de acolhida. 

 

 
 

88KLUGE, Hans Henri P; JAKAB, Zsuzsanna; BARTOVIC, Jozef; et al. Refugee and migrant health in the 

COVID-19 response. The Lancet, v. 395, n. 10232, p. 1237–1239, 2020. 
89“Evidence shows that this vulnerable population has a low risk of transmitting communicable diseases to host 

populations in general. However, refugees and migrants are potentially at increased risk of contracting diseases, 

including COVID-19, because they typically live in overcrowded conditions without access to basic sanitation”. 

THE LANCET, 2020. Op. cit., s/n. 
90RODRIGUES, Igor de Assis; CAVALCANTE, João Roberto; FAERSTEIN, Eduardo; et al. Pandemia de 

Covid-19 e a saúde dos refugiados no Brasil. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 3, 2020. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
91PLANALTO.     Lei      nº      13.445/2017:      Institui      a      Lei      de      Migração.      Disponível      em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm>. Acesso em: 12 mar. 2021. 

https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
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Vale destacar, nesse ínterim, que dois estudos, dotados de precioso levantamento de 

dados acerca dos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil, demonstraram, a contrario sensu 

do que se acredita, que tais grupos geralmente não estão em posição de vulnerabilidade no que 

tange ao aspecto educacional. 

O primeiro estudo, de autoria do ACNUR, traçou o perfil de quase 500 refugiados no 

Brasil e constatou que eles possuem elevado capital linguístico e capital escolar, estando, 

inclusive, acima da média brasileira92. Esta pesquisa apurou que 84% dos entrevistados – 

correspondente a 408 pessoas – haviam concluído, pelo menos, o ensino médio93. 

Já em um segundo estudo, publicado em 2020, foram realizadas entrevistas junto a 

refugiados, migrantes e solicitantes da condição de refugiado venezuelanos empreendedores na 

Cidade de São Paulo - Capital e Boa Vista - Roraima. O resultado das entrevistas revelou que o 

índice de escolaridade dos entrevistados era alto, haja vista que todos haviam ingressado no 

ensino superior, seja na Venezuela ou no Brasil94. 

Um dos entrevistados na pesquisa de São Paulo (Carlos, 35 anos) disse, no entanto, que 

a alta escolaridade consistia na verdade em um impedimento para ingressar no mercado de 

trabalho formal, como relatou em seu depoimento95: 

 

Para o empregador isso (ser formado) era ruim, porque eu fui a várias 

entrevistas de trabalho na Missão Paz, que eles têm entrevistas de terça e quinta 

com empregadores e eu sempre passava para segunda fase, mas aí me diziam 

“Ah! Mas você é formado”. E eu dizia “Qual é o problema?”, e eles respondiam 

“Ah, mas você já é formado, você já fala diferente”. Diziam que eu tinha um 

outro perfil e não era o que eles estavam procurando. 

 

A pesquisa então constatou o fato de que o Brasil recebe mão-de-obra qualificada, 

porém não absorve a qualidade produtiva decorrente da alta formação dos migrantes e 

refugiados. “No caso de Carlos, a impressão que descreveu era a de que sua formação parecia 

ameaçar os contratantes”, apontou o estudo96. Relatos como esse, portanto, apenas denunciam a 

realidade de que a inserção no mercado laboral destes povos tende para a informalidade. 

 

92GOMES, Charles P. et. al. Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil: subsídios para elaboração de 

políticas. ACNUR,2019. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa- 

Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf. Acesso em: 27 mar. 2021. 
93Idem, p. 12 
94BARBOSA, L.; TONHATI, T.; UBIALI, M. Desafios, limites e potencialidades do empreendedorismo de 

refugiados(as), solicitantes da condição de refugiado(a) e migrantes venezuelanos(as) no Brasil. Cátedra 

Sérgio Vieira de Melo – UnB. Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Brasília, 2020, p. 30. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf. 

Acesso em: 27 mar. 2021. 
95Idem, p. 31. 
96Op. cit. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf
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Além disso, grande parte dos que chegam ao Brasil encontram barreiras para conseguir 

revalidar seus diplomas. Segundo o primeiro estudo, são vários fatores que levam a esse não 

reconhecimento, dentre eles a falta de recursos, de informação, de documentos, além dos 

empecilhos com a língua portuguesa, quando há necessidade de provas específicas97. 

No tocante ao surgimento da pandemia instaurada pela Covid-19, objeto deste estudo, 

as oportunidades laborais dos refugiados no Brasil se tornaram ainda mais dificultosas. De 

acordo com o PARES Cáritas, Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de 

Refúgio, “muitos deles eram trabalhadores informais, que com a necessidade do distanciamento 

social não puderam mais trabalhar. Outros, foram demitidos de seus empregos”. Assim, o 

Cáritas revelou que vem recebendo grande ativo de mensagens de refugiados dizendo 

necessitarem de auxílio financeiro para manterem sua sobrevivência98. 

Não é à toa que na carta aberta elaborada pelo Comitê Estadual Intersetorial de 

Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes (CEIPAM) do Rio de Janeiro99, foram 

exigidas diversas medidas com o intuito de atender às necessidades específicas da população 

migrante e refugiada. No eixo relacionado a trabalho e renda, algumas delas faziam jus à 

ampliação dos auxílios emergenciais aprovados pelo governo federal por mais três meses na 

esfera estadual e ao assessoramento na venda online de produtos que os refugiados e migrantes 

normalmente vendiam em feiras e eventos públicos, os quais foram suspensos em razão da 

pandemia100. Tem-se, portanto, que a crise financeira chega para todos, incluindo os refugiados. 

 

2.2.3 Acolhimento ineficaz 

 

Ao se deslocar de seu país de origem em direção ao país de acolhida, o refugiado 

naturalmente precisará se adaptar a uma nova cultura, nova moeda, novos relacionamentos, 

novo idioma – que na maioria das vezes é muito diferente da língua nativa, sendo obrigado, 

então, a recomeçar sua vida. Diante disso, urge a necessidade de um acolhimento eficaz e digno, 

respeitando assim as individualidades e os direitos inerentes a cada pessoa. 

 

97GOMES, Charles P. et. al. Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil: subsídios para elaboração de 

políticas. ACNUR, 2019, p. 14. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp- 

content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf. Acesso em: 27 mar. 

2021. 
98PARES CÁRITAS. Como Apoiar. Disponível em: <http://www.caritas-rj.org.br/como-apoiar.html>. Acesso 

em: 27 mar. 2021. 
99SECRETARIA DE SAÚDE. Carta Aberta “Em defesa da Proteção da população migrante e refugiada 

residente no estado do Rio de Janeiro”. Disponível em: <https://www.saude.rj.gov.br:443/participacao-social- 

e-equidade/saude-da-populacao-imigrante-e-refugiada/2020/05/carta-aberta-em-defesa-da-protecao-da- 

populacao-migrante-e-refugiada-residente-no-estado-do-rio-de-janeiro>. Acesso em: 27 mar. 2021. 
100Idem. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Pesquisa-Perfil-Socioecon%C3%B4mico-Refugiados-ACNUR.pdf
http://www.caritas-rj.org.br/como-apoiar.html
https://www.saude.rj.gov.br/participacao-social-e-equidade/saude-da-populacao-imigrante-e-refugiada/2020/05/carta-aberta-em-defesa-da-protecao-da-populacao-migrante-e-refugiada-residente-no-estado-do-rio-de-janeiro
https://www.saude.rj.gov.br/participacao-social-e-equidade/saude-da-populacao-imigrante-e-refugiada/2020/05/carta-aberta-em-defesa-da-protecao-da-populacao-migrante-e-refugiada-residente-no-estado-do-rio-de-janeiro
https://www.saude.rj.gov.br/participacao-social-e-equidade/saude-da-populacao-imigrante-e-refugiada/2020/05/carta-aberta-em-defesa-da-protecao-da-populacao-migrante-e-refugiada-residente-no-estado-do-rio-de-janeiro
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Não raro, porém, é encontrarmos casos de refugiados que sofrem com a xenofobia, 

problema que se agravou no atual cenário pandêmico, tal como denunciam os seguintes 

fragmentos: “Existindo ou não um nexo epidemiológico, imigrantes e refugiados são 

recorrentemente associados ao estereótipo do estrangeiro que carrega consigo o perigo 

sanitário”101; “Há casos em que os venezuelanos são representados como atrasados, pobres e 

que ameaçam o aumento do desemprego em um país com enormes déficits sociais”102. 

Em evento realizado pela Comissão de Imigrantes e Refugiados da OAB/SP, que versou 

a respeito da integração e dignidade humana dos refugiados103, a fala da refugiada Prudence 

Kalambay, da República Democrática do Congo, reivindicou proteção aos direitos dos 

refugiados, ressaltando a urgência do tratamento igualitário entre os povos, haja vista que a 

desigualdade racial e a xenofobia estão fortemente presentes nos dias de hoje. Enfatizou ainda 

a importância do debate nas escolas, tendo em vista que as crianças são o futuro da humanidade 

e devem ter consciência sobre o tema dos refugiados. 

Merece destaque, ainda, o fato de que muitos refugiados e migrantes têm enfrentado 

dificuldades para emitir documentos importantes, necessários, por exemplo, para pleitear o 

auxílio governamental, tudo isso devido a uma exaustiva e desnecessária burocracia. Como os 

prazos migratórios foram suspensos ou prorrogados e os atendimentos presenciais substituídos 

pelos virtuais, questões que deveriam demandar pouca complexidade tornaram-se árduas. Isso 

porque a divulgação sobre como proceder a partir das novas medidas tem sido ineficiente, não 

alcançando parte dos refugiados, seja pela precariedade de material em outros idiomas, seja 

pela dificuldade de acesso destes grupos à internet e a fontes verdadeiramente confiáveis104. 

Uma última questão relevante acerca do acolhimento de refugiados é o impacto direto 

que o fechamento das fronteiras causa na vida destes. Um artigo elaborado por Patrícia 

Martuscelli, pesquisadora do Departamento de Ciência Política da USP ponderou que os 

imigrantes e refugiados tiveram seus direitos violados pela decisão governamental de fechar as 

 

101RODRIGUES, Igor de Assis; CAVALCANTE, João Roberto; FAERSTEIN, Eduardo; et al. Pandemia de 

Covid-19 e a saúde dos refugiados no Brasil. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 3, 2020. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
102BARBOSA, L.; TONHATI, T.; UBIALI, M. Desafios, limites e potencialidades do empreendedorismo de 

refugiados(as), solicitantes da condição de refugiado(a) e migrantes venezuelanos(as) no Brasil. Cátedra 

Sérgio Vieira de Melo – UnB. Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Brasília, 2020, p. 09. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf. 

Acesso em: 27 mar. 2021. 
103OAB/SP. Webinar Dia Mundial do Refugiado: acolhida, integração e dignidade humana. Disponível em: 

https://www.boliviacultural.com.br/noticia/webinar-dia-mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade- 

humana. Acesso em 20 jun. 2020. 
104JATOBÁ, N. V. Assistência aos refugiados no território brasileiro frente ao Covid-19. Cadernos Eletrônicos 

Direito Internacional sem Fronteiras, v. 2, n.  2, p. e20200225–e20200225,  28 ago. 2020.  Disponível em: 

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4007161>. Acesso em 13 mar 2021. 

https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf
https://www.boliviacultural.com.br/noticia/webinar-dia-mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade-humana
https://www.boliviacultural.com.br/noticia/webinar-dia-mundial-do-refugiado-acolhida-integracao-e-dignidade-humana
https://doi.org/10.5281/zenodo.4007161


41 
 

 

 

 

fronteiras terrestres logo no início da pandemia, a exemplo das Portarias nº 47 e nº 255 de 2020, 

que proibiram a entrada de estrangeiros no país. Para Martuscelli105: 

 
Ainda que a Portaria almeje prevenir e reduzir situações de risco e emergência 

que afetem a vida das pessoas no contexto da pandemia do coronavírus SARS- 

CoV-2 (COVID-19), o documento viola direitos humanos internalizados pelo 

Brasil. Primeiro, o fechamento de fronteiras viola o direito a solicitar 

refúgio, um direito reconhecido em diferentes tratados de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil. Segundo, viola a não-discriminação que 

é um dos principais objetivos da República Federativa do Brasil (artigo 

3º, IV da Constituição Federal, 1988) porque exclui explicitamente 

venezuelanos das exceções (grifo nosso). 

 

A grande polêmica envolve dois lados preocupantes, quais sejam a necessidade de 

contenção dos riscos de contaminação da doença e a impossibilidade de assegurar o direito à 

solicitação de refúgio. Impende asseverar que muitos desses indivíduos estavam no 

procedimento para emitir visto e tentavam trazer seus familiares para o Brasil106. 

O cientista social Gustavo Dias defende que a fronteira é excludente devido a uma 

questão de hipervigilância. Em suas palavras, “ocorre uma intensificação de violência, perdas 

de direitos, suspensão de asilos políticos, confinamentos. Há famílias que nesse processo 

ficaram separadas”107. Logo, em que pese o direito à reunião familiar e à igualdade de 

tratamento e oportunidades estarem previstos na Política Migratória Brasileira, através do art. 

3º, incisos VIII e IX da Lei nº 13.445/2017108, não houve como assegurar que tais direitos 

tenham sido garantidos diante do cenário de crise e emergência sanitárias. 

Nessa senda, objetivamos no próximo capítulo trazer a lume algumas iniciativas 

positivas no contexto da esperança de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

105MARTUSCELLI, Patrícia Nabuco. Como refugiados são afetados pelas respostas brasileiras a COVID-19? 

Revista      de      Administração      Pública,      v. 54,      n. 5,      p. 1446–1457,      2020.      Disponível      em: 

https://dx.doi.org/10.1590/0034-761220200516x. Acesso em: 29 mar. 2021. 
106Op. cit. 
107CRUZ, Luana. Impactos do fechamento de fronteiras para migrantes durante pandemia. Publicado em 20 

de junho de 2020. Disponível em: <http://minasfazciencia.com.br/2020/06/23/saiba-os-impactos-do-fechamento- 

de-fronteiras-para-migrantes-durante-pandemia-do-coronavirus/>. Acesso em: 29 mar. 2021. 
108

“Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: VIII - garantia do direito 

à reunião familiar; IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares”. GOVERNO 

FEDERAL, 2017. 

https://dx.doi.org/10.1590/0034-761220200516x
http://minasfazciencia.com.br/2020/06/23/saiba-os-impactos-do-fechamento-de-fronteiras-para-migrantes-durante-pandemia-do-coronavirus/
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3. ESPERANÇA, DO VERBO ESPERANÇAR, EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Se fosse necessário resumir em uma palavra a lição primordial que se pôde extrair ao 

longo de mais de ano de pandemia, entendemos que essa palavra seria esperança. Esperança, 

do verbo esperançar, faz-se presente em tempos de incerteza. Tanto é assim que, no intuito de 

suavizar as informações cada vez mais pesadas e negativas trazidas pelos noticiários, muitas 

pessoas iniciaram uma espécie de movimento para compartilhar apenas boas notícias, 

divulgando por exemplo, o número de casos curados da Covid-19 ao invés do número de óbitos. 

Nesse diapasão, pretendemos com este capítulo final trazer somente boas notícias, a 

fim de conceder esperança não só aos que sofrem, mas também aos que se compadecem dos 

que sofrem. A Europa, continente muito afetado pela pandemia, nos brindou com algumas 

atitudes capazes de facilitar a vida dos refugiados lá residentes. Portugal, por exemplo, 

selecionou locais específicos para atendimento, a fim de disponibilizar informações relevantes 

para refugiados e imigrantes. Já o governo de Barcelona reforçou os serviços de alojamento, 

higiene e alimentação no intuito de prover as necessidades básicas destes grupos vulneráveis109. 

 
3.1 INICIATIVAS CRIADAS EM PROL DOS REFUGIADOS EM UM BRASIL PANDÊMICO 

 
Neste tópico, enumeraremos iniciativas interessantes em prol dos refugiados que se 

destacaram no contexto de pandemia da Covid-19. Muito embora nem todas tenham sido 

criadas após o fenômeno da pandemia, haja vista que algumas datam de anos anteriores, todas 

têm sido de grande valia para amenizar as dificuldades inerentes à pessoa do refugiado no 

Brasil. 

Em primeiro lugar, a Plataforma Refugiados Empreendedores110 surgiu como uma 

grande ferramenta virtual com a finalidade de trazer mais visibilidade ao ramo de 

empreendedorismo, o qual ganhou destaque na vida dos refugiados em território brasileiro. 

Dessa forma, muitos empresários refugiados puderam divulgar seus empreendimentos e 

produtos através de um único site, aumentando suas chances de venda de uma maneira simples 

e prática. Além disso, também são ofertadas capacitações e mentorias, em pelo menos dois 

idiomas, destinadas ao público empreendedor. 

 

 
109JATOBÁ, N. V. Assistência aos refugiados no território brasileiro frente ao Covid-19. Cadernos Eletrônicos 

Direito Internacional sem Fronteiras, v. 2, n. 2, p. e20200225–e20200225, 28 ago. 2020. Disponível em: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4007161. Acesso em: 13 mar 2021. 
110 EMPREENDEDORES REFUGIADOS. Empreendedores. Disponível em: 

<https://www.refugiadosempreendedores.com.br>. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4007161
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/
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Criada pela ONU, em parceria com o Pacto Global e outras instituições, a iniciativa 

Refugiados Empreendedores se dispõe a promover “a inclusão das pessoas refugiadas através 

da expansão das oportunidades de subsistência a longo prazo”. Outrossim, para além de seu 

intuito principal de apoiar refugiados empreendedores, a ferramenta também pretende inovar e 

solidificar parcerias com o setor privado, incentivando políticas relacionadas a como fazer 

negócios com refugiados e de que forma isso é vantajoso para a sociedade como um todo111. 

Uma segunda iniciativa que se revelou auspiciosa é a Operação Acolhida, instituída 

em 2018 com a finalidade de receber os migrantes e refugiados venezuelanos que se deslocaram 

após crise político-econômica que assolava a Venezuela, atuando, assim com base em três 

pilares: acolhimento, abrigamento e interiorização112. 

A Operação Acolhida, que integra elementos do Exército e das Forças Armadas, além 

de órgãos do aparato administrativo brasileiro, organizações internacionais da ONU, ONGs 

humanitárias e outras organizações civis, elaborou, em seu bojo, um Plano Emergencial de 

Contingenciamento para Covid-19. Este Plano foi pensado no intuito de promover ações 

sanitárias em lugares como abrigos e ocupações113. Assim, tem se mostrado igualmente 

relevante para proporcionar maior segurança e bem-estar aos refugiados venezuelanos no 

Brasil. 

Como reflexo do pilar de interiorização114 da Operação Acolhida, podemos mencionar 

uma terceira iniciativa, que foi a criação de um abrigo para idosos venezuelanos no município 

de Nova Iguaçu, na baixada fluminense. Inclusive, uma matéria do ACNUR, de janeiro de 2021, 

parabenizou o município pela vacinação dos idosos acolhidos no local, que, à época, 

totalizavam vinte115. 

O abrigo em questão recebeu o nome de Casa de Acolhida do Imigrante Jardim 

Paraíso, sendo uma iniciativa do ACNUR, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Nova Iguaçu, a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e outros grupos 

 

 

111EMPREENDEDORES REFUGIADOS. Sobre a iniciativa. Disponível em: 

<https://www.refugiadosempreendedores.com.br/sobre-a-iniciativa>. Acesso em: 28 mar. 2021. 
112Operação Acolhida. Disponível em: <https://www.gov.br/acolhida>. Acesso em: 28 mar. 2021. 
113RODRIGUES, Igor de Assis; CAVALCANTE, João Roberto; FAERSTEIN, Eduardo; et al. Pandemia de 

Covid-19 e a saúde dos refugiados no Brasil. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 3, 2020. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306>. Acesso em: 25 mar. 2021 
114A interiorização corresponde ao “deslocamento voluntário de migrantes e refugiados venezuelanos de Rorarima 

para outras Unidades da Federação, com objetivo de inclusão socioeconômica”. GOVERNO FEDERAL, 2021. 

Disponível em: <https://www.gov.br/acolhida/historico/>. Acesso em: 28 mar. 2021 
115ACNUR. ACNUR parabeniza o município de Nova Iguaçu (RJ) pela vacinação de idosos venezuelanos 

abrigados contra a Covid-19. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/2021/01/21/acnur-parabeniza- 

o-municipio-de-nova-iguacu-rj-pela-vacinacao-de-idosos-venezuelanos-abrigados-contra-a-covid-19/>. Acesso 

em: 23 mar. 2021. 

https://www.refugiadosempreendedores.com.br/sobre-a-iniciativa
https://www.gov.br/acolhida
https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306
https://www.gov.br/acolhida/historico/
https://www.gov.br/acolhida/historico/
https://www.acnur.org/portugues/2021/01/21/acnur-parabeniza-o-municipio-de-nova-iguacu-rj-pela-vacinacao-de-idosos-venezuelanos-abrigados-contra-a-covid-19/
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e entidades locais. Ilustramos o caso do refugiado de 78 anos que residiu por dois anos em 

Roraima, após atravessar a fronteira Venezuela/Brasil sozinho, demonstrando estar feliz com o 

novo lar: 

Jesus Conceição Romero, de 78 anos, (...) procurava formas de ser 

interiorizado para poder trazer também sua família. “Tentei várias 

organizações, mas todos diziam que não tinha interiorização para pessoas com 

mais idade”, lembra Jesus. Ele passou dois anos em Roraima, na esperança 

de um dia poder participar do programa federal de realocação voluntária. 

“Estou tranquilo para viajar, vou matar a saudade de quando viajava de 

Caracas para todos os lugares na Venezuela. Mas estou mais feliz, porque esse 

voo está nos levando para uma nova vida. Quero trabalhar e poder trazer minha 

família para perto”, disse Jesus. 

 
Mais uma atitude projetada em benefício mútuo de refugiados/ migrantes, crianças e 

adolescentes foi a promoção de minicursos visando a capacitação de migrantes venezuelanos a 

fim de se tornarem promotores da saúde mental de crianças e adolescentes. A proposta do 

minicurso surgiu a partir de um projeto, denominado “Fortalecimento de Capacidades Locais 

em Saúde Mental e Apoio Psicossocial no Contexto do Fluxo Migratório em Boa Vista, 

Roraima”, que, por sua vez, integra várias agências de assistência humanitária, como a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF)116. 

A quinta e última iniciativa a ser sublinhada é a Migraflix, uma instituição não 

governamental criada em 2015 que se dedica ao trabalho em prol da integração econômica de 

refugiados e imigrantes na cidade de São Paulo117. Dentre os projetos desenvolvidos pela 

Migraflix, destacamos o Projeto Meu Amigo Refugiado, que, de maneira autêntica, “promove 

encontros entre famílias brasileiras e refugiados, alavancando novas amizades e gerando troca 

cultural entre os participantes”118. Como resultado, pode-se perceber o impacto positivo gerado 

não só ao refugiado, que recebe o acolhimento, mas também no cidadão brasileiro, pela criação 

de laços de relacionamentos tão necessários à vida humana. 

 

 

 

116OPAS/OMS. Organização Pan-Americana da Saúde. OPAS/OMS e UNICEF capacitam migrantes 

venezuelanos em promoção da saúde mental de crianças e adolescentes. Disponível em: 

<https://www.paho.org/pt/noticias/22-5-2020-opasoms-e-unicef-capacitam-migrantes-venezuelanos-em- 

promocao-da-saude-mental>. Acesso em: 22 mar. 2021. 
117BARBOSA, L.; TONHATI, T.; UBIALI, M. Desafios, limites e potencialidades do empreendedorismo de 

refugiados(as), solicitantes da condição de refugiado(a) e migrantes venezuelanos(as) no Brasil. Cátedra Sérgio 

Vieira de Melo – UnB. Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Brasília, 2020. P. 18. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf. 

Acesso em: 27 mar. 2021. 
118MIGRAFLIX. Meu amigo refugiado. São Paulo, SP, Brasil. Disponível em: 

<https://www.migraflix.com.br/meuamigorefugiado>. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://www.paho.org/pt/noticias/22-5-2020-opasoms-e-unicef-capacitam-migrantes-venezuelanos-em-promocao-da-saude-mental
https://www.paho.org/pt/noticias/22-5-2020-opasoms-e-unicef-capacitam-migrantes-venezuelanos-em-promocao-da-saude-mental
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/09/empreendedorismo_de_refugiados_completa.pdf
https://www.migraflix.com.br/meuamigorefugiado


45 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É possível tecer algumas considerações, a partir de todo o conteúdo explorado ao longo 

deste estudo. A pesquisa revelou que o fenômeno dos refugiados requer olhares mais atentos da 

sociedade, governo e entidades, pelo fato de que a população refugiada já se revela como um 

povo que, naturalmente, enfrenta uma série de adversidades ao ser obrigado a deixar seu país de 

origem e rumar em direção a outro completamente distinto. 

O agravamento dessas adversidades a partir do contexto político, social e econômico 

provocado pela pandemia da Covid-19 apenas evidencia, tão logo, a urgência da aplicação de 

um Direito cada vez mais humanizado. Isto é, entender o Direito para além de um ramo jurídico 

que se atém ao simples diploma normativo, enxergando o ser humano com a dignidade e levando 

em consideração as particularidades que lhe pertencem. 

Neste ponto, também não se exclui a responsabilidade do Estado, pois, enquanto 

garantidor de deveres, precisa tutelar mais os direitos dos refugiados em todos os âmbitos. Isto 

significa pôr em prática ações como as que citamos no tópico anterior, a fim de facilitar, 

humanizar e dignificar a vida dos refugiados no Brasil, afinal são indivíduos dotados de histórias, 

crenças, culturas, aprendizados e sonhos. 

Compartilhamos aqui da mesma visão que possuem os pesquisadores da Fiocruz 

citados no início do segundo capítulo119, por afirmarem que há uma necessidade de aperfeiçoar 

o tempo de resposta na gestão pública, de tal forma que tal resposta seja “rápida, consistente e 

sustentável”. Com isso, pretende-se que os países consigam enfrentar da melhor forma possível 

a emergência de crises sanitárias e humanitárias, como a atualmente provocada pela Covid-19. 

Em conclusão, muito mais do que trazer informações acerca dos refugiados, da 

pandemia ou do enfrentamento da pandemia pelos refugiados, a finalidade principal deste 

trabalho foi despertar, como dito no começo deste tópico e reiterado aqui, olhares mais atentos 

e cheios de empatia para os refugiados. 

No Brasil, ainda existem muitos desafios no que tange ao enfrentamento das 

problemáticas evidenciadas neste trabalho, no entanto, o fomento ao debate está sendo cada vez 

mais incentivado, devendo, assim, funcionar como canal de propiciação de mudança, para fins 

de maior inclusão, solidariedade e esperança de um futuro melhor. 

 

 

 
 

119PAES-SOUSA, Rômulo; LIMA, Nísia Verônica Trindade; BUSS, Paulo Marchiori. A pandemia de COVID- 

19: uma crise sanitária e humanitária. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 7, e00177020, jun. 2020. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00177020. Acesso em: 27 Mar. 2021. 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00177020
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